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1. Introducció 
 

Les infraestructures que els humans generem per viure (habitatges), per comunicar (pistes i 

carreteres), per oci (camps d’esports, senders...) o per finalitats industrials, s’implanten molt sovint 

en àmbits amb una orografia complicada que dificulta molt la seva construcció, o que poden 

esdevenir un gran impacte paisatgístic i a la qualitat ecològica. Sovint l’activitat humana provoca un 

augment de la inestabilitat dels vessants i del risc d’erosió. 

 

Aquest informe pretén servir de referent per aquelles persones que desenvolupin propostes 

tècniques per a la revegetació dels espais afectats per les activitats que transformen el territori. 

 

L’objectiu és que els talussos han de ser estables, per tant, cal potenciar la seva ràpida revegetació 

per evitar l’aparició de processos erosius que comportin la pèrdua del sòl de millor qualitat i 

esdevenir un risc geològic a llarg termini. La degradació ambiental en el cas de talussos fluvials pot 

ser més important ja que en període d’avinguda, la manca de cohesió i vegetació, pot arribar a 

provocar la mobilització de gran quantitat de sediments i canvis importants en el seu règim de 

transport. 

 

Així, tots els talussos han d’incorporar les següents mesures preventives i de control: 

- Els desmunts creats per l’encaix de la infraestructura viària sobre terrenys en pendent són 

per ells mateixos una font d’inestabilitat del vessant. També un terraplè mal assentat pot produir 

una inestabilitat. Quant major sigui el pendent transversal d’un terreny i la seva capacitat de 

deformar-se i menor la seva resistència, l’agressió creada pel desmunt o terraplè serà més 

important. La prevenció d’aquest risc requereix donar el pendent d’equilibri a la nova superfície 

creada, d’acord amb la naturalesa de cada terreny. 

- L’aigua d’escorrentiu superficial, especialment en ambients mediterranis, ha d’arribar i regar 

la infraestructura del talús però també cal crear aquells mecanismes per tal que davant de grans 

pluges l’aigua no el desestabilitzi. L’aigua gestionada pot fer de reg de la nova plantació i l’aigua 

excedent ha de quedar fora d’aquest. 

- Reincorporar els sòls fèrtils procedents de l’àrea d’intervenció obtinguts del previ decapatge 

de la part més orgànica del sòl present en refer els talussos. 

- Per tal d’assegurar l’èxit de la revegetació cal aportar una barreja pluriespecífica 

d’herbàcies, la qual pot incorporar llavor d’espècies arbustives. 

 



Informe sobre tractament de talussos amb tècniques de bioenginyeria del paisatge a Catalunya · Desembre 2017 

www.naturalea.eu                info@naturalea.eu                (+34) 937 301 632 

 

4

2. Criteris generals per a la restauració de talussos de muntanya 
 

La varietat litològica, climàtica i orogràfica de Catalunya permet una gran varietat ecològica. En 

base a aquests aspectes s’ha conformat aquest informe amb l’objectiu de tipificar tècniques de 

bioenginyeria i espècies vegetals a utilitzar per a la restauració de talussos. 

D’una banda s’ha fet una fusió de les dades de precipitació i temperatura, caracteritzant la tipologia 

climàtica de cada zona i, a partir d’aquí, es fa un breu anàlisi de les dades litològiques de la zona 

d’estudi.  

 
 
2.1. Condicionants físics  

2.1.1. Climatologia 
 

A Catalunya hi ha globalment un clima mediterrani amb hiverns secs i temperats i estius no massa 

calorosos, sobretot a les zones prelitorals i litorals on les marinades regulen l’escalfament solar que 

és més intens a mesura que ens allunyem de la línia de costa. 

 

En la següent imatge s’observen els tipus de clima descrits a continuació: 

 

 

 

 

1 i 2 - Mediterrani amb influència 

marítima 

3 i 4 - Mediterrani amb tendència 

continental 

7 - Mediterrani d'alta muntanya 

5 i 6 - Clima atlàntic 
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La primavera i la tardor acostumen a ser les estacions més inestables i plujoses, i en aquesta 

darrera estació és quan tenen lloc alguns grans aiguats entre la Serralada Prelitoral i el Litoral a 

causa de l’elevada temperatura de l’aigua del mar a finals d’estiu. 

Malgrat aquesta definició general, la complexa orografia de Catalunya condiciona diversos climes i, 

fins i tot, microclimes.  

 

2.1.1.1 Mediterrani amb influència marítima 
 

Litoral 

Clima típicament mediterrani amb hiverns suaus i estius no excessivament calorosos a causa de la 

influència directa dels aires marítims. Hi ha poca oscil·lació tèrmica si bé l’alt grau d’humitat fa que 

la sensació de xafogor sigui molt elevada i difícil de suportar durant força dies a l’estiu. 

La temperatura mitjana oscil·la dels 15 als 17º. La menor temperatura la trobem als indrets de més 

alçada i orientats al nord, mentre que els 17º els trobem al Baix Ebre. 

La pluviositat anual va dels 500 als 700 litres. El màxim el trobaríem al Maresme mentre que el 

mínim és al Baix Ebre. Els mesos de gener, febrer i juliol són els més secs arribant a no caure ni 

una sola gota en alguna ocasió, mentre que octubre és el mes més plujós, sovint en forma 

d’importants aiguats. Les nevades hi són rares tot i que arriben a produir-se amb gruixos molt 

minsos. La nevada del 25 de desembre de 1962 fou una excepció, arribant a acumular-se 50 cm. 

de gruix al litoral barceloní. El mateix any en el qual van tenir lloc les catastròfiques inundacions del 

mes de setembre al Vallès i Baix Llobregat amb prop de 500 morts. 

 

Muntanya mitjana 

Correspon a tot el que és la Depressió Prelitoral i la Serralada Transversal on la influència marítima 

és fonamental i les precipitacions augmenten per l’existència de muntanyes més altes i per la seva 

orientació que les transforma en una mena de barrera que facilita la pluviositat, com és el cas més 

destacat de la Serralada Transversal i del Montseny. 

La pluviositat anual oscil·la dels 600 als 1.400 litres, arribant als màxims a la Serralada Transversal 

i a la Garrotxa. Les precipitacions disminueixen, però, a mesura que ens traslladem vers el sud de 

la Serralada Prelitoral. 

Cal destacar que les nevades ja són més habituals durant l’hivern, sobretot al massís del Montseny 

on poden tenir gruixos importants i perllongar-se força dies. 

La temperatura mitjana oscil·la entre els 14 i els 10º depenent de l’orientació i alçada de l’indret. El 

Montseny esdevé una excepció amb els seus 6,5º de mitjana anual al Turó de l’Home (1.712m). 
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2.1.1.2 Mediterrani amb tendència contiental 
 

Muntanya mitjana 

Totes les terres altes de la Depressió Central, llevat de la zona més occidental que correspon a la 

zona baixa de les terres lleidatanes, tenen unes condicions continentals acusades amb una 

important oscil·lació tèrmica amb temperatures màximes molt altes a ple estiu (arriben als 40º en 

alguna ocasió) i sovintejades glaçades i boirades a les zones baixes durant l’hivern. Aquesta zona 

climàtica arriba a remuntar les zones riberals de la Noguera Pallaresa i del Segre fins al mateix 

Pirineu. 

La influència marítima, que va desapareixent a mesura que ens allunyem de la línia costanera, 

accentua els trets continentals i la corresponent rigorositat en les temperatures i les precipitacions. 

La Depressió Central enregistra una pluviometria que va dels 500 als 800 litres anuals, de sud i 

sud-oest al nord i nord-est; mentre que les temperatures mitjanes oscil·len dels 12 als 14º d’acord 

amb l’alçada i la latitud de l’indret. 

 

 Terra baixa 

La climatologia que hi ha a la terra baixa lleidatana (Segrià, Garrigues i Urgell) és la mateixa que 

l’anteriorment descrita si bé encara s’accentuen més els trets de caire continental i, sobretot, el 

referent a la pluviositat que va dels 300-350 als 500 litres anuals. 

 

 

2.1.1.3 Mediterrani d’alta muntanya 
 

La zona dels Prepirineus i del Pirineu té un clima considerat mediterrani d’alta muntanya on la 

influència de l’altitud és determinant en refredar l’ambient. Dins de la zona hi ha diferències entre el 

sector oriental i l’occidental a causa de la influencia dels aires marítims que arriben més fàcilment al 

primer sector per la seva major proximitat. 

La mitjana de precipitació anual més baixa és de l’entorn dels 900 litres superant els 1.250 litres a 

les muntanyes de Núria i a la zona del Parc Nacional de Sant Maurici-Aigüestortes al Pirineu 

lleidatà on s’arriba als 1.482 litres. 

Pel que fa a la temperatura mitjana anual aquesta davalla des del 10º a mesura que ens enlairem i 

pot arribar a nivells de 0º a les zones més altes del Pirineu lleidatà.  
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2.1.1.4 Clima atlàntic 
 

Muntanya mitjana 

La zona baixa de la Val d’Aran situada arran de la Garona entre la frontera i Vielha té un clima 

atlàntic amb una temperatura mitjana anual a l’entorn dels 10º i una precipitació anual dels 850 als 

950 litres que pot arribar ser en forma de neu durant l’hivern tot i que no arriba a perllongar-se gaire 

dies. 

També hi són freqüents les boires i els dies ennuvolats quan hi ha situacions de vents del nord-

oest. 

 

 Alta muntanya 

Les terres per damunt de Vielha ja tenen un clima d’alta muntanya mantenint les característiques 

atlàntiques amb una precipitació anual que va dels 900 als 1.300 litres anuals amb la regularitat 

pròpia del clima atlàntic. Bona part d’aquestes precipitacions es produeixen en forma de neu 

mantenint-se la capa nival des d’octubre fins a juny. 

La temperatura mitjana davalla dels 5º de les zones mitjanes fins a temperatures mitjanes inferiors 

als 0º a les zones altes, tot i que no hi ha gaire registres. 

 

Tenint en compte les descripcions anteriors, la informació de referència per a la classificació 

climàtica utilitzada en aquest estudi, s’ha escollit el model de l’índex d’humitat de Thornthwaite. 

Aquest està relacionat amb la classificació anterior, però encara fa una divisió més detallada. Això 

es pot detectar observant el següent mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima semiàrid (marró fosc) al sec subhumit (marró clar). 

El blau més clar equival al subhumit i per la resta de zones 

com més fosc és el blau és més humit. 
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La climatologia a Catalunya es troba caracteritzada segons els següents grups: Sec subhumit (C1), 

Subhumit (C2), Humit (B1), Humit II (B2), Humit III (B3), Humit IV (B4), Semiàrid (D), Perhumit (A). 

 

Aquest sistema de classificació climàtica es basa en dos conceptes: 

- La evapotranspiració potencial, que es determina a partir de la temperatura mitjana 

mensual, corregida segons la duració del dia. 

- El balanç de vapor d’aigua, s’obté a partir de la humitat (lm) i de l’ETP. 

 

Thornthwaite estableix dos classificacions, una en funció de la humitat, i una altra en funció de 

l’eficàcia tèrmica.  

En funció de la humitat  En funció de l’eficàcia tèrmica  

Tipus de clima Índex d’humitat Tipus de clima ETP en cm 

A Perhumit >100 A’ Megatèrmic >114 

B4 Humit 80 <> 100 B’4 Mesotèrmic 99,7 <> 114 

B3 Humit 60 <> 80 B’3 Mesotèrmic 88,5 <> 99,7 

B2 Humit 40 <> 60 B’2 Mesotèrmic 71,2 <> 88,5 

B1 Humit 20 <> 40 B’1 Mesotèrmic 57 <> 71,2 

C2 Subhumit 0 <> 20 C’2 Microtèrmic 42,7 <> 57 

C1 Sec subhumit -33 <> 0 C’1 Microtèrmic 28.5 <> 42,7 

D Semiàrid -67 <>-33 D’ Tundra 14.2 <> 28,5 

E Àrid -100 <> -67 E’ Gel < 14,2 

 

2.1.2. Relleu 
 

Catalunya és un país muntanyós amb una alçada mitjana de 700m sobre el nivell del mar. Està 

dividit en tres grans unitats de relleu: Pirineus, Serralades Costaneres i Depressió Central. (Font: 

xtec). 

 

2.1.2.1 Pirineus 
 
Tenen aproximadament uns 435km de longitud, dels que a Catalunya corresponen 250km. La 

formació d’aquesta té lloc al període Terciari. Degut a les característiques de la seva formació, la 

disposició actual dels Pirineus presenta una franja central de roques ígnies i metamòrfiques 

corresponents al sòcol primari flanquejada a banda i banda per la cobertora replegada de roques 

sedimentàries del Secundari i Terciari, que forma el Pre-Pirineu. 
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2.1.2.2 Serralades costaneres 
 

Està format per les restes del gran massís Catalano-Balear que, després de l’emersió del Pirineu, 

tancava el gran golf marí terciari pel sud-est. 

A les darreries de l’orogènia alpina la major part del massís se submergí i només restà emergida 

aquesta franja de terreny plegada i fracturada. Dues fractures paral·leles facilitaren l’ensorrament 

d’un bloc intermedi per on penetrà l’aigua tot formant un petit i estret golf, que, a poc a poc, s’anà 

reblint i acabà constituint la Depressió Pre-Litoral. Per això hi ha definides clarament tres 

subunitats: Serres Pre-Litorals, Serres Litorals i la Depressió Pre-Litoral. 

 

 
 

La Depressió Pre-Litoral és una fosa tectònica delimitada per dues línies de falla principals. La 

ocupen les comarques de la Selva, el Vallès, el Penedès i el Camp de Tarragona. 

 

Les Serres Pre-Litorals són les més interiors i és aquí on es troben els cims més alts. De nord a 

sud: les Guilleries, el Montseny, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, el bloc del Gaià, les Muntanyes 

de Prades, el Montsant i la serra de la Llena, les serres de Colldejou i Llaberia, la serra de Tivissa, 

la serra de Cardó, les serres de Cavalls i Pàndols, el massís dels Ports i el Montsià. 

 

Les serres Litorals o de Marina són de menor altitud i molt erosionades per l’acció dels rius. De 

nord a sud: el massís de les Gavarres, el Puig de Cadiretes, el Montnegre, el Corredor, Sant Mateu, 

Collserola i el massís del Garraf. 

 

Materials geològics 

Un dels trets geològics més característics de les Serralades Costaneres és la gran diversitat de 

materials de totes les eres geològiques que les constitueixen. La meitat septentrional dels sistemes 

muntanyosos, aproximadament des del riu Llobregat cap al nord, es formada, quasi exclusivament, 

per materials antics, de l'Era Primària; mentre que a la meitat sud hi predominen els materials 

secundaris i terciaris, més recents. Al fons de la depressió intermèdia trobem materials terciaris i 

quaternaris, provinents de l’erosió del muntanyam proper i que han anat reblint la fossa tectònica 

des del moment de la seva formació, en el Període Terciari superior.  
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Estructura geològica 

La diversitat de materials té les seves conseqüències en l’estructura del relleu. A la meitat nord, el 

rocam és constituït majorment per granit i esquistos, ambdues roques pertanyents al sòcol rígid de 

la serralada. 

En produir-se l’orogènia alpina, aquestes roques es resistiren a plegar-se i s’esquerdaren donant 

lloc a una estructura de fracturació, que és la que predomina en aquest sector, sobretot en la part 

més oriental. Hi ha blocs deprimits, com els de la Selva i el Gironès, per on passen les principals 

vies de comunicació cap a França, i altres enlairats, com el del Montseny o el de les Gavarres. 

 

 
 

 

Així, doncs, en el sector septentrional de les Serralades Costaneres hi conviuen dues estructures: 

una de plegament, molt antiga -herciniana-, considerablement desgastada i que sovint dóna formes 

molt aplanades -les peneplanes- per raó de la llarga erosió a què han estat sotmesos aquests 

massissos des del moment de la seva emersió. Un exemple clar de peneplana és el Pla de la 

Calma, al Massís del Montseny; també el suau modelat dels cims de les Guilleries ens indiquen un 

nivell de peneplanació, disseccionat per l’acció dels rius.   
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L’altra estructura que es dóna és la de fracturació, molt més recent -data de l’orogènesi alpina- que 

afectà els massissos hercinians mitjançant dos sistemes de falles, entrecreuats, que desnivellaren 

blocs enormes. A la meitat meridional de les Serralades Costaneres, on els materials més 

abundants són els sedimentaris, sobretot secundaris, l’estructura del relleu és, bàsicament, de 

plegament, amb algunes fractures que es produïren en les últimes fases de l’orogènia alpina i que 

aixecaren uns blocs, com el de les Muntanyes de Prades i n’ensorraren d’altres, com la depressió 

de Móra. 

 

2.1.2.3 Depressió Central 
 

La Depressió Central s’estén entre el Pre-pirineu i les Serralades Costaneres, obrint-se cap a 

ponent, per on enllaça amb la Depressió de l'Ebre com a la seva prolongació oriental. 

Des d’un punt de vista físic, és una successió d’altiplans entre els 800 i 1.000 metres que van 

perdent alçada (fins els 100 metres) cap a l’oest fins arribar a la Depressió de l'Ebre. Limitant 

aquestes alçades, s’estenen conques d’erosió que han anat excavant els rius en trobar-se 

materials tendres del tipus argiles i margues (El Pla del Bages o la Conca de Barberà). 

 

Geologia 

La Depressió Central és constituïda per materials recents, del Quaternari, que es dipositaren en el 

gran golf marí que delimitava el massís pirinenc i el massís catalano-balear. 

D’aquesta fase de sedimentació marina trobem gresos, calcàries i margues gris-blavenques 

(aquestes dues últimes allí on la sedimentació és més tranquil·la) i conglomerats (en els grans cons 

de dejecció dels rius pirinencs i catalano-balears). L'evaporació va produir la concentració de sals 

(sòdiques, potàssiques i guixos). 

Una vegada dipositades les sals i reduïda la superfície d’aigua, s’inicia una fase de sedimentació 

continental que dóna com a resultat un rocam constituït per capes de gruixària variable de 

conglomerats, gresos, margues i calcàries (tots ells secundaris i terciaris) i argiles rogenques 

quaternàries. 

 

Erosió 

Els materials que conformen aquesta unitat de relleu pateixen una lleu erosió (inclinació cap a la 

Depressió de l'Ebre) degut a haver-se format amb posterioritat a l’orogènia alpina. Això fa que, 

juntament amb l’alternança de margues i argiles i gresos, calcàries i conglomerats, el seu paisatge 

es dibuixi com un tipus de relleu dissimètric en costes (relleu "en cuesta"), on les capes més dures, 

desguarnides totalment o parcial de les més tendres per l’erosió, esdevenen extensos planells de 
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pendent suau pel cantó inclinat (cap a l'Ebre) mentre que pel cantó oposat a la inclinació, la capa 

dura es resol en un abrupte graó, d’acusat pendent, fins i tot, a vegades, acinglerat (Plana de Vic, 

Conca d'Òdena o la Segarra). 

En aquells punts de la Depressió Central on els cursos d’aigua han trobat potents masses de 

materials tendres (margues o argiles), s’han obert amples conques d’erosió amb petits turons com 

a únics relleus sobresortints. Els vessants d’aquests turons margosos presenten un aspecte 

profundament abarrancat, molt característic, amb absència total de sòl i vegetació (bad-lands). 

La Plana de Vic, el Pla del Bages, la Conca d'Òdena, la Conca de Barberà, la Conca de Gandesa i 

el Pla de Lleida són les depressions més importants. A excepció del Pla del Bages i el de Lleida, les 

altres ocupen una posició perifèrica a la depressió central i en la seva excavació participen rius de 

les Serralades Costaneres. 

En el centre de la Depressió, els materials són recents (argiles sobre les quals s’han dipositat els 

materials al·luvials (Pla d'Urgell). 

Aprofitant la feblesa d’aquests materials els rius pirinencs han obert amples conques, en les quals 

s’han encaixat les terrasses quaternàries. 

A la part septentrional de la Depressió Central, les últimes empentes orogèniques de plegament 

alpí afectaren els materials i es produïren tota una sèrie de plecs suaus, orientats generalment 

d’oest a est. 

Tal com s’ha dit anteriorment, hi ha mostres de relleu diferencial al llarg de tota la Depressió 

Central, però precisament a la perifèria (i pertanyent a altres unitats de relleu) és on es troben els 

millors exemples de materials durs aïllats per l’erosió: els relleus conglomeràtics de Sant Llorenç de 

Munt, Montserrat, Montsant i les serres de Turb o de Comiols. 

 

2.1.3 Litologia 
 

La base de dades litològiques desenvolupades en aquest apartat i respresentades en el mapa de 

l’Annex I. Plànols: Litologia, incorpora atributs que es refereixen a la petrologia, la mineralogia i a la 

geoquímica essencials dels materials, prescindint de l’edat de formació de les roques. El tractament 

conjunt ha permès agrupar les unitats cartogràfiques del Mapa geològic de Catalunya a escala 

1:250.000 en un seguit de grups litològics: 

 

2.1.3.1 Roques plutòniques 
 

Son les roques magmàtiques que es formen quan el refredament té lloc a una gran profunditat. El 

procés és lent i tots els minerals cristal·litzats tenen una grandària semblant. 
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- El granit: es forma a l'interior de l'ercorça terrestre, cristal·lizant-se entre els 1500 i 500 graus i es 

presenta en plutons incrustats entre altres roques. 

El granit és una roca de gra gruixut, encara que existeixen algunes varietats de gra més fi. Es 

compon de tres minerals: quars (transparent, blanc, gris...), feldspat (blanc, rosa, vermell, groc, 

marró, verd i gris) i mica i altres ...(color negre). La duresa del granit varia segons la seva 

composició minerològica. Habitualment està entre 5.5 i 7, encara que existeixen granits més durs i 

altres més tous també. 

Existeixen dues regles senzilles per a avaluar la qualitat del granit:  

Mida del gra: En termes generals quant més gran sigui el gra de granit, menor serà la seva duresa i 

major la facilitat per a l'esmicolament. 

Color: quant més obscur sigui el granit, és que té menys proporció de quars, per tant, és menys 

dur. Al contrari, els granits clars, en tenir més proporció de material més dur en la seva composició 

(duresa 7 a l'escala de Mohs), també seran més durs. 

El granit apareix en forma de grans batòlits als Pirineus, Guilleries i Serralada Costanera Catalana. 

 

2.1.3.2 Roques volcàniques 
 

Són les roques magmàtiques que es formen quan el magma que ha sortit pels volcans es refreda a 

l'exterior. El refredament és molt ràpid i normalment els seus components no tenen prou temps per 

cristal·litzar i formar minerals, per la qual cosa o resten com una massa amorfa (com passa en els 

vidres volcànics com l'obsidiana en les laves), o bé només en cristal·litzen uns quants formant 

minerals i els altres components queden com una massa sense forma determinada (com passa en 

la roca anomenada basalt).  

Apareix al Pre-Pirineu gironí o alguns punts del Pirineu. 

 

2.1.3.3 Roques sedimentàries 

Són aquelles que es formen a partir de roques ja existents que al ser sotmeses a l'acció dels 

agents atmosfèrics i a l'activitat de certs organismes queden alterades. Un cop meteoritzades són 

erosionades per l'acció de l'aigua, el vent o el gel. Els propis agents geològics mobilitzen el 

sediment, a través de diferents formes de transport. Finalment l'agent geològic, ja sigui per pèrdua 

d'energia i deposició gravitatòria del sediment, com per precipitació química del sediment dissolt, 
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acaba acumulant les partícules transportades en un procés anomenat sedimentació. Posteriorment, 

els sediments han de patir la diagènesi en què esdevenen roques. Aquest procés es divideix en: 

enterrament, compactació, cimentació i exhumació. 

El guix és un material petri format per sulfat de calci dihidratat (CaSO4·2H2O), que cristal·litza en el 

sistema monoclínic que, quan es troba en grans quantitats, és considerat també una roca 

sedimentària. És incolor o blanquinós, però a causa de les impureses també es pot presentar amb 

tons de gris, marró, groc, vermell, etc. Acostuma a ser transparent, amb lluïssor vítria o setinada, 

s’exfolia en escames fines i flexibles però no pas elàstiques, és tou i pot ser ratllat per l’ungla.  

La pedra calcària és una roca sedimentària amb un contingut per sobre del 50% de carbonat de 

calci. Normalment es formen per acumulació d'organismes inferiors o precipitació de carbonat de 

calci en forma de bicarbonats principalment en el medi marí. 

El color d'aquestes roques passa de blanc a negre podent ésser gris. Moltes presenten tons 

vermellosos, grocs, blau o verd segons el tipus o quantitat d'impureses que continguin. 

L'argila és un material granular natural procedent de la descomposició de les roques 

feldespàtiques, compost principalment per silicats d'alumini hidratat: 

Al2O3 · 2 SiO2 · 2 H2O 

Aquest tipus de roca sedimentària esdevé plàstica amb l'aigua i de poca duresa, i està constituïda 

per minerals argilosos associats a impureses que li donen colors diversos. És de tacte greixós, 

impermeable i poc porosa. Quan s'asseca en disminueix el volum i adquireix certa duresa. 

Les partícules d'argila, inferiors a les 4 micres de diàmetre, poden conformar un sòl homogeni 

(també anomenat argila) o bé formar part d'un sòl heterogeni (i en aquest cas l'argila és la fracció 

més fina del sòl). Els sòls argilosos són altament impermeables. Les roques formades a partir de 

l'argila són les argilites. 

 

Les margues en geologia són dipòsits sedimentaris constituïts per una barreja de roca calcària i 

argila. Són molt abundants en els terrenys bàsics on sovint constitueixen gran part del sòl. Tenen 

aspecte terrós bastant friable i tou, amb poca resistència a l'erosió. Si contenen pirita, com és molt 

habitual, resulten de color grisenc. 

Es classifiquen com a margues quan el seu contingut de carbonat de calci oscil·la entre un 35 a 

65%. Les seves qualitats físiques són les de ser menys compactes i més toves que les calcàries i 

no tan plàstiques com les argiles. 

Químicament resulten de reacció bàsica i donen efervescència en contacte amb l'àcid clorhídric 

diluït pel carbonat de calci que contenen. 
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S'utilitzen com una de les principals matèries primeres per a la fabricació de ciment i també com a 

esmena calcària en terres àcides. 

El gres o pedra sorrenca és una roca sedimentària detrítica de color variable, que conté clasts de la 

mida de la sorra, compresa entre 2 mm i 1/16 mm. Aquests grans gruixuts i rodons estan units per 

un ciment de natura variable que en condiciona la porositat, la duresa, la densitat i la resistència a 

l'erosió. La majoria dels grans són de quars, però també hi ha feldspats i mica, com també d'altres 

minerals. També pot contenir corall. 

El conglomerat és una roca sedimentaria constituïda per fragments de diversos minerals. Entre els 

elements, hom pot distingir els fragments de roca que tenen un diàmetre superior a 2mm, els quals 

poden ésser arrodonits (Pudingues) o angulosos (bretxes). Finalment hi ha el ciment que aglutina 

tan els elements com els fragments de roca. 

 

Es pot trobar substrats calcaris al llarg dels Pre-pirineus i Serralada Costanera Meridional. Els 

substrats d’argiles i margues més importants del principat, es troben al llarg de la Depressió Central 

Catalana. 

 

2.1.2.4 Roques metamòrfiques 
 
Són les que procedeixen de la transformació física o química en estat sòlid de les roques existents, 

sense que s'arribin a fondre. Aquestes transformacions es deuen a l'acció d'altes temperatures i 

pressions, superiors a les de formació de les roques originals, i en alguns casos, també a 

l'intercanvi químic amb fluids de diferent composició 

 

El gneis és una roca de color clar formada a partir del granit. És troba a les muntanyes més 

antigues de Catalunya, com ara al Pirineu. 

És format per cristalls més grossos que l'esquist. Els seus minerals es disposen en bandes 

ondulades en les quals la mica s'alterna amb el quars i els feldspats. 

 

La pissarra es forma com a conseqüència del metamorfisme de sediments argilosos en condicions 

de pressió i temperatura no gaire elevades. Són roques de gra molt fi que s'exfolien amb gran 

facilitat, cosa que permet obtenir-ne lloses planes i de forma regular. S'usa per a revestiments de 

teulades en zones on neva. Està constituïda per fragments petits únicament visibles amb lupa i 

presenta exfoliació en làmines. La llicorella pot contenir quantitats variables de quars, mica, 

minerals d'argila i feldespats. És una roca sedimentària fòssil. Molt abundant a tot el Pirineu català. 
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Els esquists són roques metamòrfiques en què els constituents originals foren argiles o fangs. Es 

caracteritza per estructurar-se en fines làmines que es trenquen de manera irregular i en paral·lel 

(exfoliació). Presenta laminació ondulada, i els cristalls, a diferència dels de la pissarra, són 

perceptibles a ull nu. Molts d'aquests minerals són de mica, cosa que proporciona a l'esquist una 

brillantor intensa. Apareix a Collserola. 

 
 

2.1.4 Característiques edàfiques 
 

La incidència de la tipologia de sòl sobre les plantes terrestres és molt gran atès que aquest 

representa el seu suport i la font de nutrient i d’aigua. D’aquesta manera els sòls són molt sovint 

responsables de condicionar la distribució de les plantes i les comunitats vegetals sobretot a través 

del seu pH que, a voltes, esdevé un factor limitant. 

2.1.4.1 Reacció àcido-bàsica 
 

El pH del sòl, determinant de la concentració de ions hidrogen (H) a les solucions del sòl, pot variar 

des del valor 11 per a sòls bàsics, fins a 5-6 amb sòls mitjançant àcids o fins i tot a 3-5 per a sòls 

àcids. El seu valor dependrà en bona mesura del substrat geològic sobre el qual es desenvolupa i 

del rentat de bases per efecte bàsicament de la pluja. 

A Catalunya, els sòls tenen un pH que oscil·la entre 4.4 i 8.4: 

- Els sòls àcids (pH=6) solen donar-se en climes humits, estatges alpins i subalpins i en substrats 

silícics. 

- Els sòls bàsics, alcalins (pH=7-8), solen donar-se en substrats calcaris. 

 

El pH òptim per al desenvolupament de bacteris i fongs fertilitzants que facilitin la revegetació d’un 

sòl, és de 6,2-7. 

2.1.4.2 Textura 
 

El sòl originat per la fragmentació i alteració de la roca mare és compost d’elements minerals de 

diferents tamanys que determinaran unes característiques físiques pròpies del sòl. 

Així, la textura del sòl ve caracteritzada pel percentatge en pes dels elements de diferents mides: 

 

Graves   >2mm 
Sorres   0.06-2mm 
Llims   0.002-0.06mm 
Argiles   <0.002mm 
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2.2. Fitogeografia  

 

Catalunya pertany al reialme fitogeogràfic holàrtic. Aquesta es divideix entre les tres grans regions 

fitogeogràfiques europees: la regió mediterrània, la euro-siberiana i la boreoalpina. Tot i així, tenint 

en compte que per l’informe s’ha acotat el territori a les zones amb altituds compreses entre 400 i 

1500m, la regió boreoalpina no es contemplarà dins d’aquest estudi. 

 

Regió euro-siberiana, de clima temperat i humit. Estesa del sud d’Escandinàvia al nord de la 

Península Ibèrica i de les Illes britàniques a Sibèria, és principalment terra de bosc d’arbres de 

fullatge caduc. De les províncies en què pot ésser descomposta interessen particularment dues: 

- Província submediterrània. Situada a l’Europa meridional, fa la transició cap a les terres 

mediterrànies. Hi predomina el bosc caducifoli relativament sec (rouredes, castanyedes, 

etc.) i a muntanya les pinedes de pinassa o de pi roig. Actualment hi ocupen grans 

extensions matollars, com són les boixedes, i pastures resistents a l’eixut. 

- Província atlàntica europea. Correspon a les terres temperades i humides de l’Europa 

occidental marítima. Com a vegetació natural hi ha principalment rouredes humides i 

fagedes, sovint substituïdes a hores d’ara per landes i prats. 

 

Regió mediterrània, del bosc de fulla dura, tot l’any verd, i de les màquies i dels erms naturals. 

Comprèn terres d’estiu sec i, ordinàriament, d’hivern poc fred, situades no gaire lluny de la Mar 

Mediterrània. Hi podem distingir diverses províncies, entre elles: 

- Província boreomediterrània, dels alzinars, amb clima ordinàriament subhumit. 

- Província austromediterrània, de les màquies, de clima més sec. 

- Província oromediterrània. L’alta muntanya mediterrània, d’hivern fred i estiu sec, és 

caracteritzada per poblacions de coníferes especials i per matollars en què abunden les 

plantes en forma de coixinet espinós. 
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Divisió fitogeogràfica dels Països Catalans 

 

ALTA MUNTANYA (regió boreo-alpina) 

Estatge nival , de les neus perpètues. Limitat als Pirineus centrals, per damunt dels 

3.000m, on ocupa un superfície mínima. Condicions subnivals poden ésser 

observades als cims més alts de tots els Pirineus, per damunt de 2.900m. 

Estatge alpí , dels prats naturals (domini climàcic del Festucion airoidis). Hi pertanyen 

les terres altes dels Pirineus , entre 2.300m i 2.900 m aproximadament. 

Estatge subalpí , del bosc de coníferes. Als Pirineus la vegetació subalpina ocupa 

sobretot altituds compreses entre 1.600m i 2.300m. La clímax més estesa és el bosc 

de pi negre corresponent al Rhododendro-Vaccinion. Les avetoses subalpines (Abieti-

Piceion) baixen fins a uns 1200m, sobretot a la Vall d’Aran, al vessant nord de la 

serralada. Fora dels Pirineus, només hi ha una petita colònia subalpina en els cims 

del Montseny, a 1.700m. 

 

ESTATGE MONTÀ  (muntanya mitjana humida, regió medioeuropea) 

Província atlàntica sector pirinenc . Només hi pertany plenament la baixa Vall 

d’Aran, on la vegetació natural és sobretot un bosc humit de roure pènol (Fraxinus-

Carpinion) i, a més altitud, una fageda ben constituïda i rica (Fagion). Irradiacions de 

la vegetació atlàntica dels Pirineus atenyen les Muntanyes Olositàniques i les 

Muntanyes Catalanídiques septentrionals. 

Província submediterrània . Ocupa una gran extensió  al vessant sud del Pirineus. 

Situada entremig de les pinedes i avetoses subalpines i de la vegetació mediterrània 

de la baixa muntanya, sol comprendre un nivell superior de pinedes de pi roig 

(Deschampsio-Pinion), entre 1.300 i 1.600m aproximadament, i un nivell més baix de 

rouredes seques i boscs de pinassa o de pi roig (Quercion pubescenti-petraeae). Als 

Pirineus orientals, de clima més marítim i plujós, en comptes de pinedes, en el nivell 

superior hi ha molt sovint fagedes pobres, de tendència atlàntica atenuada. Els 

paisatges submediterranis de roureda seca i, més amunt, de pineda de pi roig, 

s’estenen cap al sud, per la muntanya mitjana, fins a Penyagolosa, en el País 

Valencià.    

 

REGIÓ MEDITERRÀNIA . La major part del territori estudiat té caràcter mediterrani 

per la seva flora i la seva vegetació. Tota la terra baixa és mediterrània i encara ho és, 

també, la muntanya mitjana seca del migjorn valencià i de Mallorca. 
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Província mediterrània septentrional (o boreomediterrània ), dels alzinars (Quercion 

ilicis). Inclou una gran part del Principat de Catalunya i del País Valencià, una part de 

Mallorca i la quasi totalitat de Menorca. A més d’alzinars dominats per l’alzina típica o, 

a les terres poc plujoses del Principat de Catalunya i del País Valencià, per l’alzina 

carrasca, hi ha grans extensions de brolla, en part potser permanent, amb un estrat 

arbori de pi blanc, de pi pinyer o, en terreny silici, de surera. Als indrets humits hi sol 

haver colònies de vegetació medioeuropea (rouredes, bosc de ribera, etc.). 

 

Província mediterrània meridional  (o austromediterrània), de les màquies (domini 

climàcic del Rhamno-Quercion cocciferae i de l’Oleo-Ceratonion). Allà on el clima és 

massa sec per a l’alzinar, la clímax és una bosquina amb caràcter de màquia o, 

rarament, a les terres molt àrides d’espinar. En aquesta zona cal distingir, almenys, 

tres tipus principals de paisatge: els paisatges de la màquia de garric i arçot (Rhamno-

Quercion cocciferae), erms espartars (Agropyro-Lygeion), siscallars (Salsolo-

Peganion), etc., corresponen a la terra baixa continental de l’interior del Principat de 

Catalunya (territori sicòric) i de la part occidental del País Valencià, on l’estiu és molt 

sec i calent i l’hivern és relativament fred; paisatges de bosc baix (ullastrar, etc.) o de 

màquia de l’Oleo-Ceratonion, indicadors d’hiverns molt temperats, poden ésser 

observats a les contrades litorals, entre Barcelona i Alacant i també a les illes Balears; 

finalment, als voltants d’Alacant, de clima calent i molt sec, actualment predominen els 

erms terofítics (Stipion capensis) i les timonedes (Thymo-Siderition), els quals, en 

part, deuen substituir espinars de l’Oleo Ceratonion destruïts per l’home. 

 

Província oromediterrània . La vegetació mediterrània d’alta muntanya té el seu 

centre a l’Àfrica Nord i a Andalusia, però les seves avançades extremes arriben al 

País Valencià. Paisatges amb savina turífera (Pino-Juniperion sabinae) ocupen una 

reduïda extensió a les muntanyes valencianes occidentals. A la muntanya mitjana del 

migjorn valencià –i fons a Penyagolosa- existeixen poblacions de mates en coixinet 

espinós, implantades en paisatges boreomediterranis de carrascar o submediterranis  

de bosc de pi roig, les quals es refugien en cims i carenes on les condicions locals 

són hostils al bosc. Llurs darreres irradiacions, ja molt transformades, poden ésser 

observades encara més al nord, a les muntanyes de Prades i fins en alguns cims 

prepirinencs especialment secs.  

 

Aquesta divisió es basa en trets florístics i de vegetació particulars. 

(Font: Flora manual dels Països Catalans) 
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Totes les comunitats vegetals que conformen les diferents províncies fitogeogràfiques es 

componen d’unes espècies determinades, a continuació es detallen aquelles que formen part de 

les zones amb orografia més irregular, especificant la estructura de l’estrat arbori, arbustiu i herbaci. 

 

La roureda de roure pènol ( Isopyro -Quercetum roboris , forma part de l’aliança  

Fraxinus-Carpinion ) 

ESTRAT ARBORI (recobriment 80-100%) 

Roure pènol (Quercus robur) 

Freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) 

Tell de fulla petita (Tilia cordata) 

Aurò blanc (Acer campestre) 

Oms (Ulmus minor, U. scabra) 

ESTRAT ARBUSTIU (recobriment 50-80%) 

Avellaner (Corylus avellana) 

Sanguinyol (Cornus sanguinea) 

Evònim (Euonymus europaeus) 

Arç blanc (Crataegus monogyna) 

Aranyoner (Prunus spinosa), etc. 

ESTRAT HERBACI I MUSCINAL (recobriment 80-100%) 

Heura de terra (Glechoma hederacea) 

Potenil·la estèril (Potentilla sterilis) 

Rèvola (Stellaria holostea) 

Fenàs boscà (Brachypodium sylvaticum) 

Búgula (Ajuga reptans) 

Buixol (Anemone nemorosa) 

Viola boscana (Viola sylvestris) 

Veçot (Vicia sepium) 

Campaneta traqueli (Campanula trachelium) 

Herba de Sant Benet (Geum urbanum) 

Verònica (Veronica chamaedrys) 

Maduixera (Fragaria vesca) 

Gatassa (Ranunculus ficaria) 

Herba de sant Robert (Geranium robertianum ssp. robertianum) 

Ortiga morta groga (Lamium galeobdolon) 

Lleteresa bosc (Euphorbia amygdaloides) 

Fetgera (Anemone hepatica) 
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Malcoratge de bosc (Mercurialis perennis) 

Molses (Mnium undulatum) 

Heura (Hedera helix) 

 

Fageda ben constituï da i rica ( Fagion ) 

ESTRAT ARBORI (recobriment 100%) 

Faig (Fagus sylvatica) 

ESTRAT HERBACI (recobriment 70-90%) 

Reina dels boscos (Asperula odorata) 

Joliu (Scilla lilio-hyacinthus) 

Mèlica uniflora (Melica uniflora) 

Viola boscana (Viola sylvestris) 

Polístic (Polystichum setiferum) 

Pulmonària (Pulmonaria affins) 

Càrex silvàtic (Carex sylvatica ssp. sylvatica) 

Canuguera (Dentaria digitata) 

Cicèrbita (Cicerbita muralis) 

Pa-de-cucut blanc (Oxalis acetosella) 

Herba de San Cristòfol (Actaea spicata) 

Buixol (Anemone nemorosa) 

Falguera femella (Athyrium filix-foemina) 

Herba de Sant Robert (Geranium robertianum ssp. robertianum) 

Raïm de guineu (Paris quadrifolia) 

 

Pineda de pi roig ( Deschampsio -Pinion ) 

ESTRAT ARBORI (recobriment 80-90%) 

Pi roig (Pinus sylvestris) 

Pi negre (Pinus mugo) 

ESTRAT ARBUSTIU (recobriment 70-80%) 

Boix (Buxus sempervirens) 

Tintorell (Daphne mezereum) 

Gavarreres (Rosa sp. pl.) 

Avellaner (Corylus avellana) 

Xuclamel xilosti (Lonicera xylosteum) 

Ginebre (Juniperus communis ssp. communis) 

ESTRAT HERBACI I MUSCINAL (recobriment 100%) 
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Molses (Hylocomium splendens, Rhytidisdelphus triquetrus, Scleropodium purum, etc.) 

Descàmpsia (Deschampsia flexuosa) 

Veça de muntanya (Lathyrus montanus) 

Polipodi (Polypodium vulgare) 

Verònica oficinal (Veronica officinalis) 

Maduixera (Fragaria vesca) 

Espunyidera vernal (Galium vernum) 

Prunel·la de muntanya (Prunella hastifolia) 

Viola (Viola sylvatica) 

Clavell boscà (Dianthus monspessulanus) 

El·lèbor verd (Helleborus viridis), etc. 

 

Rouredes de roure martinenc ( Quercion pubescenti -petraeae ) 

ESTRAT ARBORI (recobriment 75-100%) 

Roure martinenc (Quercion pubescens) 

Roure cerrioide (Quercion cerrioides) 

Blada de fulla gran (Acer opalus ssp. opalus) 

Pi roig (Pinus sylvestris) 

Carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia) 

ESTRAT ARBUSTIU ALT I LIANOIDE (recobriment 80-100%) 

Boix (Buxus sempervirens) 

Corner (Amelanchier ovalis) 

Arç blanc (Crataegus monogyna) 

Tortellatge(Viburnum lantana) 

Ginesta sessilifòlia (Cytisus sessilifolius) 

Aranyoner (Prunus espinosa) 

Olivereta (Ligustrum vulgare) 

Xuclamel xilosti (Lonicera xylosteum) 

Ginebre (Juniperus communis) 

 Espina cervina de fulla petita (Rhamnus saxatilis) 

Avellaner (Corylus avellana) 

Sanguinyol (Cornus sanguinea) 

Coronil·la boscana (Coronilla emerus) 

Heura (Hedera helix), etc. 

ESTRAT HERBACI O MUSCINAL (recobriment 40-70%) 

Marxívol (Helleborus foetidus)  
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Prímula vera (Primula veris) 

Fenàs boscà (Brachypodium sylvaticum) 

Fenàs de marge (Brachypodium phoenicoides) 

Fetgera (Anemone hepatica) 

Betònica (Stachys officinalis) 

Lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides) 

Herba de l’esparver (Hieracium murorum) 

Espunyideres (Galium pumilum, G.verum) 

Maduixera (Fragaria vesca) 

Polígala calcària (Polygala calcarea) 

Violes (Viola sp. pl.) 

Roja (Rubia peregrina) 

Molses (Hylocomium, Hyphum, Scleropodium, etc.), etc. 

 

Alzinars ( Quercion ilicis ) 

ESTRAT ARBORI (recobriment 75-100%) 

Alzina (Quercion ilicis) 

ESTRAT ARBUSTIU ALT I LIANOIDE ALT (recobriment 75-100%) 

Marfull (Viburnum tinus) 

Aladern (Rhamnus alaternus) 

Aladern fals (Phillyrea media) 

Arboç (Arbutus unedo) 

Llentiscle (Pistacia lentiscus) 

Bruc boal (Erica arborea) 

Matabou (Bupleurum fruticosum) 

Ginestó (Osyris alba) 

Lligabosc (Lonicera implexa) 

Englantina (Rosa sempervirens) 

Ridorta (Clematis flammula) 

Arítjol (Smilax aspera), etc. 

ESTRAT ARBUSTIU BAIX I LIANOIDE BAIX (recobriment 5-25%) 

Galzeran (Ruscus aculeatus) 

Esparraguera (Aspargus acutifolius) 

Roja (Rubia peregrina) 

ESTRAT HERBACI (O ARBUSTIU REPENT) I MUSCINAL (recobriment 0-20%) 

Falzia negra (Asplenium adiantum-nigrum ssp. onopteris) 
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Camedris (Teucrium chamaedrys) 

Heura (Hedera helix) 

Viola boscana (Viola alba) 

Càrex (Carex halleriana) 

Molses (Scleropodium purum,... etc.) 

 

Màquia de garric i arçot ( Rhamno -Quercion cocciferae ) 

ESTRAT ARBORI (recobriment 10-30%) 

Pi blanc (Pinus halepensis) 

ESTRAT ARBUSTIU (recobriment 75-100%) 

Garric (Quercus coccifera) 

Arçot (Rhamnus lycioides) 

Llentiscle (Pistacia lentiscus) 

Arboç (Arbutus unedo) 

Llentiscle (Pistacia lentiscus) 

Càdec (Juniperus oxycedrus ssp. rufescens) 

Savina (J. phoenicea ssp. phoenicea) 

Romaní (Rosmarinus officinalis), etc. 

ESTRAT HERBACI (recobriment 5-30%) 

Llistó (Brachypodium retusum) 
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Màquia litoral ( Oleo-Ceratonion ) 

ESTRAT ARBUSTIU (recobriment 100%) 

Llentiscle (Pistacia lentiscus) 

Garric (Quercus coccifera) 

Margalló (Chamaerops humilis) 

Arçot (Rhamnus lycioides) 

Ullastre (Olea europaea var. sylvestris) 

Garrofer (Ceratonia siliqua) 

Arítjol (Smilax aspera) 

Roja (Rubia peregrina) 

Esparreguera (Asparagus acutifolius) 

Bruc d’hivern (Erica multiflora) 

Càdec (Juniperus oxycedrus ssp. rufescens), etc. 

ESTRAT HERBACI (recobriment 10-30%) 

Llistó (Brachypodium retusum) 

Càrex (Carex halleriana), etc. 

 

 

Erms continentals ( Agropyro -Lygeion ) 

ESTRAT HERBACI (recobriment 100%) 

Espart bord (Lygeum spartum) 

Sanadella blana (Stipa lagascae) 

 

 

Siscallars ( Salsolo -Peganion ) 

ESTRAT ARBUSTIU  

Botja pudent (Artemisia herba-alba) 

ESTRAT HERBACI  

Harmalà (Peganum harmala) 

Siscall (Salsola vermiculata) 
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Erms litorals ( Stipion capensis ) 

ESTRAT HERBACI (recobriment 70-90%) 

Espart bord (Lygeum spartum) 

Romp-sac (Stipa capensis) 

Sanadella parviflora (Stipa parviflora) 

Coelèria (Koeleria phleoides) 

Capcetes (Astericus aquaticus) 

Herba d’eruga (Scorpiurus sulcata) 

Herba fam (Plantago albicans) 

Cosconilla (Reichardia tingitana) 

Eufòrbies (Euphorbia falcata) 

Llistó menut (Brachypodium distachyon) 

Corretjola rogenca (Convolvulus althaeoides) 

Escleropoa (Scleropoa rigida) 

Margall rogenc (Bromus rubens) 

 

Timonedes ( Thymo -Siderition ) 

ESTRAT SUBARBUSTIU (recobriment 30-60%)  

Esparbonella blanca (Sideritis leucantha) 

Perdiguera (Helianthemum apenninum ssp. pilosum) 

Teucri pumile (Teucrium pumilum ssp. carolipaui) 

Timons (Thymus longiflorus) 

Fumanes (Fumana ericoides ssp. ericoides) 

Timó blanc (Teucrium polium ssp. capitatum) 

Romer blanc (Helianthemum syriacum) 

Bufalaga (Thymelaea hirsuta) 

Esparreguera marina (Asparagus stipularis) 

Maçanella (Helichrysum stoechas) 

Atractilis (Atractylis humilis) 

ESTRAT HERBACI (recobriment 10-20%)  

Llistó (Brachypodium retusum) 

Sanadella parviflora (Stipa parviflora) 

Herba fam (Plantago albicans) 

Albellatge (Hyparrhenia hirta ssp. pubescens), etc. 
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Savinars ( Pino -Juniperon sabinae ) 

ESTRAT ARBORI I ARBUSTIU ALT (recobriment 100% a claps)  

Savina de muntanya (Juniperus sabina) 

Ginebre (Juniperus communis) 

Pi roig (Pinus sylvestris) 

ESTRAT HERBACI (recobriment 100%)  

Mèlica (Melica ciliata ssp. nebrodensis) 

Poa (Poa flaccidula) 

Marxívol (Helleborus foetidus) 

Espunyideres (Gallium vernum) 

Pelosella (Hieracium pilosella), etc. 
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3. Caracterització de les zones de muntanya catalana 
 
Tenint en compte tots els criteris descrits anteriorment, s’ha elaborat la següent taula que estableix 

les claus de diferents nivells que permeten caracteritzar l’àmbit d’intervenció de muntanya per tal 

d’associar-hi una o altra tècnica de restauració de talussos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r nivell: Climatologia 

 

La informació de referència escollida per a la classificació climàtica utilitzada en aquest estudi, és el 

model de Thornthwaite simplificat. 

 

En funció de la humitat En funció de l’eficàcia tèrmica 

Tipus de clima Índex d’humitat Tipus de clima ETP en cm 

I. Perhumit  >80 A’ Megatèrmic >99,7 

II. Humit  20 <> 80 B’3 Mesotèrmic 57 <> 99,7 

III. Subhumit  0 <> 20 C’2 Microtèrmic 42,7 <> 57 

IV. Sec subhumit  -33 <> 0 C’1 Microtèrmic 28.5 <> 42,7 

V. Semiàrid  -67 <>-33 D’ Tundra 14.2 <> 28,5 

 

Caracterització de les zones de muntanya catalana 

 

I. Perhumit 

II. Humit 

III. Subhumit 

IV. Sec subhumit 

V. Semiàrid 

 

A. àcid 

B. bàsic 

1. Sorres 

2. Llims 

3. Argiles 
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2n nivell: Reacció àcido-bàsica 

 

El pH ens determina la concentració de ions hidrogen (H) a les solucions del sòl. 

 

 pH 

A. àcid  pH=4.4-6 

B. bàsic  pH=7-8.4 

 

3r nivell: textura 

 

La textura del sòl ve caracteritzada pel domini en percentatge en pes dels següents elements de 

diferents mides: 

 

 Tamany partícules 

1. Sorres  >0.06mm 

2. Llims  0.002-0.06mm 

3. Argiles  <0.002mm 
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4. Tècniques de restauració 
 
A continuació es mostren un seguit de tècniques de restauració de talussos. No pretén ser un llistat 

exhaustiu de totes les tècniques existents, sinó que s’han escollit aquelles que considerem més 

rellevants i amb les que millors resultats s’obtenen a casa nostra.  

 
Les tècniques estan ordenades per tal de protegir zones de menys a més pendent. 
 
1. Mulching amb herbàcies de la zona 
2. Millora del sòl 
3. Escarificat 
4. Sembra manual 
5. Cobertura de branques 
6. Hidrosembra 
7. Hidromanta 
8. Manta orgànica 
9. Ret orgànica 
10. Plantació d’espècies llenyoses, arbòries i arbustives 
11. Creació de terrasses 
12. Roll de control de l’escorrentiu 
13. Feixina de branca seca (sobresortint al terreny) 
14. Sistemes de drenatges pel control de l’escorrentiu superficial: Geomalles que faciliten el flux 
d’aigua 
15. Sistemes de drenatges pel control de l’escorrentiu superficial: Canals de pedra 
16. Sistemes de drenatges pel control de l’escorrentiu superficial: Feixines enrasada al terreny. 
17. Geomalles que faciliten el flux d’aigua 
18. Feixines de branca seca (enrasada al terreny) 
19. Rotllo estructurat de fibra vegetable 
20. Enreixat viu 
21. Entramat simple viu 
22. Entramat doble o Krainer 
23. Entramat Loricata 
24. Mur de pedra en sec 
25. Escullera revegetada 
26. Mur verd amb gabió de malla electrosoldada 
27. Mur verd de terra armada 
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1. Mulching amb herbàcies de la zona 
Descripció  Info tècnica  
Aplicació de material orgànic aplicat a la superfície del sòl 
per a protegir les llavors, mantenir més uniformes les 
temperatures del sòl, reduir l’evapotranspiració, enriquir el 
sòl o reduir l’erosió en absorbir l’impacte directe de les gotes 
de pluja. 
Una tècnica molt simple i sovint molt eficaç és la utilització 
d’herba de la zona segada. 

Talussos igual o inferiors a 30º 
A nivell orientatiu es considera una dosi 
òptima si queda inclosa en l’interval de 300-
500 gr/m2. 
La tècnica es pot millorar si passem el corró. 
També es pot utilitzar material extern com la 
cel·lulosa o palla de cereal. 

Imatge   

 

2. Millora del sòl 
Descripció  Info tècnica  
Són els treballs consistents en la millora 
de l’estructura edàfica i/o la fertilitat 
química dels sòls afectats per la creació 
o modificació de talussos.  
L’objectiu és que el sòl presenti 
microelements, capacitat de retenir 
humitat i que permeti el bon 
desenvolupament de la planta. 
La capacitat de retenció d’humitat d’un 
sòl està condicionat per la seva textura, 
de manera que per obtenir el valor 
òptim per a la seva regeneració, es pot 
realitzar aportaments de terres vegetals 
franques. En alguns casos la terra a 
aportar pot ser més sorrenca o argilosa 
per tal que un cop barrejada amb el sòl 
present el resultat sigui un sòl franc. 

Terra vegetal: és la barreja de sorra, llims, argila i matèria 
orgànica junt amb els microorganismes corresponents. Textura 
franca, bastant sorrenca i amb un índex de plasticitat menor de 8. 
El pH haurà de ser de 6,2-7. 
Adobs orgànics: són productes procedents, o no, de la 
transformació de la matèria orgànica d’altres éssers vius que 
poden ser aprofitats i assimilats pels components del regne 
vegetal. 
Compost: és matèria orgànica que ha estat estabilitzada fins a 
transformar-se en un producte semblant a les substàncies 
húmiques del sòl, lliure de patògens i de llavor de males herbes. 
Adobs organominerals: són productes constituïts per una part 
important d’un substrat de naturalesa orgànica que es pot enriquir 
normalment amb N, P, K, microelements, àcids húmics i àcids 
fúlvics, etc. 

Adobs minerals: són els productes sense matèria orgànica que 
s’obtenen com a resultat d’una reacció de síntesi química, o bé 
procedeixen de l’extracció natural de minerals. 
 
Més info: 
NTJ 05C Composts, 05F Productes fertinlitzants  
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3. Escarificat 
Descripció  Info tècnica  
L’escarificació consisteix a trencar la superfície del sòl a 
manera d’esgarrapada, facilitant que hi penetri l’aigua i 
l’aire. 
Aquest treballs, si es pot controlar l’erosió, faciliten de 
forma important la colonització vegetal tant de l’estrat 
herbaci com arbustiu o arbori. 

S’ha de procedir a l’escarificació quan la capa 
de feltre és massa gruixuda i impedeix la lliure 
circulació de l’aigua, els nutrients i l’aire. 
L’escarificat és molt aconsellable en aquelles 
zones naturals afectades pel pas de 
maquinària. 
L’escarificat ha de seguir sempre les línies 
altitudinals d’aquesta forma s’evita ser front de 
nous problemes erosius mentre frenem 
l’escorrentiu 
 

 

4. Sembra manual 
Descripció  Info tècnica  
Es defineix com a sembra el procediment de repoblació 
herbàcia que consisteix en la disseminació en el terreny de 
les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 

A l’apartat 5. Taules resum es proposa les 
barreges de llavors d’espècies herbàcies 
idònies a utilitzar per a cada àmbit de 
muntanya caracteritzat. 
 
Més info: 
NTJ 08G Sembres i plantació de gespes i praderies  

 

5. Cobertura de branques 
Descripció  Info tècnica  
Es tracta d’un recobriment de la superfície del talús mitjançant la 
plantació de vares que des del principi, protegeixin de l’erosió causada 
per l’aigua d’escorrentiu superficial. 
Col·locació de 3 o més files paral·leles d’estaques clavades al terreny, 
perpendiculars al màxim pendent, amb una distància entre files de 1m. 
La distància entre les estaques pot variar de 1 a 3m màxim, segons les 
característiques del talús. 
Col·locació d’un estrat continu de branques, paral·lelament al pendent 
màxim i amb el diàmetre més gran introduït al sòl, dins una petita rasa. 
El brancatge s’estreny contra el sòl amb un filferro galvanitzat tensor i 
es recobreixen les vares amb terra vegetal. 

Talús igual o  inferior a 35º. Zones 
molt humides. 
En rius cal una protecció de la base. 
 
 
 
 
 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioen
ginyer:Cos2  

Imatge  Esquema  

 

 

Font: NTJ 12S-5 
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6. Hidrosembra 
Descripció  Info tècnica  
La hidrosembra és una sembra mecànica en la que es 
projecta una barreja de llavors, adobs minerals, fixadors o 
estabilitzant, mulch i aigua per mitjà d'un equip de pressió 
anomenat hidrosembradora. Cal fer dues pasades en 
sentits contraris i adaptar-se a la microtopografia del terreny 
(efecte ombra). 
És necessari que la hidrosembradora disposi, 
independentment del vehicle que la transporti, un motor de 
potència mínima apte per fer funcionar simultàniament 
l’agitador i la bomba d’impulsió. 

 

Producte  Quantitat  

Aigua 2,5 - 3 l/m2 

Llavor 30 gr/m2 

Fixador 15 - 20 gr/m2 

Adob orgànic 90 - 100 gr/m2 

Adob mineral 35 - 40 gr/m2 

Mulch 80 - 100 gr/m2 

Imatge   

 

 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

 

7. Hidromanta 
Descripció  Info tècnica  
Es tracta d’una tècnica de projecció sobre la superfície del 
terreny de llavor amb una barreja formada per palla, 
material recuperat de planta de cotó, coles i polímers. 
És una tècnica entre la hidrosembra i les rets orgàniques 

Contrades plujoses, pendents estables fins a 
45º. És una forma econòmica i eficient de 
tractar un talús sempre que aquest presenti les 
condicions edàfiques necessàries. 
 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

Imatge   
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8. Manta orgànica 
Descripció  Info tècnica  
Consisteix en un entramat de fibres de material orgànic 
com la palla, espart o coco estructurades en malles 
degradables orgàniques (mantes temporals) o en malles 
semi-permanents de polipropilè (mantes semi-
permanents). La degradabilitat de les matrius oscil·la 
entre un mes (cas de la palla) i sis mesos (cas de la fibra 
de coco) depenent molt de l’estructura del sòl i condicions 
climàtiques. Generalment els regs n’acceleren la 
degradació tot i que òbviament milloren la cobertura 
herbàcia. 

Talussos fins a 40º. 
L’aspecte més important de la manta no és el 
seu gramatge (que pot oscil·lar entre els 125-
250 gr/m2) sinó que cobreixi eficaçment tota la 
superfície del terreny amb una capa el màxim de 
fina possible per garantir els objectius esmentats 
però sense impedir l’arribada de la llum.  
 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

Imatge   

  

 

9. Ret orgànica 
Descripció  Info tècnica  
Es tracta d’estructures teixides de fibres orgàniques 
com el coco. Es guanya capacitat estructural i 
resistència però es perd la cobertura homogènia. Es 
tracta d’un substitut de la manta orgànica en zones 
amb un nivell d’impacte més elevat o en talussos 
amb pendents moderats. 
És una alternativa a la manta en espais fluvials. 

Talussos  estables de fins a 50º. 
Poden aguantar en el terreny fins a 3 anys. 
 
 
 
 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

Imatge   
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10. Plantació d’espècies llenyoses, arbòries i arbustives 
Descripció  Info tècnica  
La plantació d’espècies arbòries i/o arbustives, 
generalment persegueix un únic objectiu final, 
que és el de donar al sistema una major facilitat 
o oportunitat per tal que es dugui a terme la 
progressió de la vegetació cap a etapes més 
madures i estables.  
Les espècies escollides un cop dut a terme 
l’estudi botànic (a realitzar en la fase projecte), 
hauran de ser sempre autòctones del bosc 
climàcic, assegurant així la seva adequada 
adaptació a l’entorn i el compliment del seu futur 
paper com a protector del sòl més adequat. 
No n’hi ha prou amb que les espècies siguin 
autòctones, han d’estar adaptades a les 
condicions ecològiques de cada zona (com a 
mínim, manteniment dels tàxons associats a 
cada regió biogeogràfica).  

Es prioritzarà la utilització de planta forestal autòctona i 
jove (dues o tres sàvies) que ofereixen un bon arrelament 
i per tant un índex menor d’espècies mortes. 

R1 = planta repicada durant un any (0/1) 

S1R1 = planta de dos anys cultivada un any 
en llavor i repicada durant un any (1/1) 

Tan important com la qualitat de la planta és que el talús 
tingui les condicions per a ser repoblat 
 
 
 
 

 

11. Creació de terrasses 
Descripció  Info tècnica  
Sempre que sigui viable es aconsellable crear terrasses per 
fer un millor ús de l’escorrentiu i disposar de zones planes 
on li resulti més fàcil el creixement de la vegetació. És 
recomanable fer que les zones planes tinguin pendent cap a 
l’interior. 
 

Moltes vegades és preferible un talús amb 
terrasses: zones amb pendent elevada 
combinades amb zones planes a una 
pendent important homogènia. 
 

Esquema   
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12. Roll de control de l’escorrentiu 
Descripció  Info tècnica  
Per tal d’evitar l’escorrentiu es col·loquen uns cilindres amb 
fibra natural per evitar que l’aigua prengui camins 
preferencials i per dissipar l’energia.  
En algunes ocasions es planta per sobre de l’estructura de 
fibres, ja que aquesta manté la humitat, millora el 
creixement i supervivència de les plantes i en 
descompondre’s incorpora un perfil orgànic al sòl. 

Per talussos fins a 60º instal·lat de manera 
intercalada per tal que s’eviti que l’aigua generi 
xaragalls al temps que permet retenir la 
humitat. 
Adaptacions importants segons si és una zona 
molt plujosa o mediterrània. 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

Imatge   
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13. Feixina de branca seca (sobresortint al terreny) 
Descripció  Info tècnica  
Es tracta d’un dels sistemes més simples i eficaços per tal 
de retenir el sòl en talussos amb pendents moderades, sòls 
poc cohesionats nus i processos erosius intensos. 
La tècnica es basa en la construcció de feixines amb 
brancatge procedent d’arbres o arbustos no rebrotadors o 
cremats. Consisteix en clavar unes estaques de fusta a 
través de les quals s’estructura el material horitzontalment. 

Per talussos fins a 60º com en el cas anterior 
instal·lades de forma intercalada per tal que 
s’eviti que l’aigua generi xaragalls al temps 
que permet retenir la humitat. 
Molt útil en zones cremades aprofitant la 
brancada que queda sencera col·locada 
seguint les corbes de nivell. 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

Imatge   

  
 

14. Sistemes de drenatges pel control de l’escorrentiu superficial: Geomalles que 
faciliten el flux d’aigua 

Descripció  Info tècnica  
Per evitar l’excavació dels drenatges i canals 
creats per recollir l’aigua d’escorrentiu 
superficial generada al llarg d’un talús, es 
poden cobrir amb geomalles vegetables 
especialment dissenyades per resistir al flux 
d’aigua. 
Les geomalles consisteixen en unes matrius 
orgàniques o sintètiques estructurades en 
malles de polipropilè per a la protecció 
superficial del sòl abans que aquest presenti 
una cobertura vegetal eficaç. 

Requereixen manteniments molt acurats 
El plàstic es manté en el terreny. 
Actualment existeixen al mercat una gran varietat de 
geomalles, algunes de les quals només són estructures 
volumètriques per retenir el sòl. Són especialment 
interessants les geomalles de nova generació 
dissenyades per al flux d’aigua, que poden aguantar en 
perfectes condicions, velocitats de més de 6 m/s i 
tensions tangencials de fins 570 N/m2 

Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

Imatge   
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15. Sistemes de drenatges pel control de l’escorrentiu superficial: Canals de pedra 
Descripció  Info tècnica  
Amb l’objectiu de drenar l’aigua d’escorrentiu superficial i 
subsuperficial, i afavorir la seva infiltració en profunditat, es pot 
construir rases regulars que es reomplen amb pedres que poden 
provenir del desempedrat de la superfície del mateix talús o de 
cantera. El tamany dels blocs de pedra dependrà de la secció del 
canal prevista. 

Es pot jugar amb profunditats i 
graves de diversos tamanys, es pot 
intercalar amb pous de filtració. 
 

Imatge  Esquema 

 

 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/altrestecniquesderes:Cos2  

 
 

16. Sistemes de drenatges pel control de l’escorrentiu superficial: Feixines 
enrasada al terreny 

Descripció  Info tècnica  
Es segueix la mateixa metodologia que per les 
feixines sobresortints però tant el brancatge com les 
estaques es troben enterrades. 
Cal excavar les rases de 30 a 50 cm de profunditat i 
amplada resseguint la línia de màxima pendent. Es 
poden fer igualment les rases amb un lleuger biaix 
per tal de millorar el drenatge de les aigües. 
L’amplada de les rases haurà d’anar lligada al gruix 
de les feixines i la profunditat haurà de poder 
garantir que un mínim de 1/3 del mateix sobresurti 
del terreny natural.. 

És un sistema interesant dels drenatges 
especialment en zones plujoses. Si el sòl es bo es 
poden fer servir feixines vives. 
Un sistema conegut és la forma d’espina de peix que 
reculli l’aigua d’una vesant. 
 

Imatge   
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17. Geomalles que faciliten el flux d’aigua 
Descripció  Info tècnica  
Matriu orgànica o sintètica estructurada en una triple 
malla de polipropilè estable pensada per ser 
vegetada, per a la protecció del sòl en talussos, 
marges fluvials o altres àrees que requereixin una 
protecció superficial davant el pas d’aigua a gran 
velocitat. 

Es tracta de la geomalla permanent feta servir en 
drenatges aplicada en aquest cas en talussos, 
generalment fluvial, i per a pendents de fins a 70º. 
 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

Esquema  Imatge  

   

 
 

18. Feixina de branca viva (enrasada al terreny). 
Descripció  Info tècnica  
Obra longitudinal per a l’estabilització immediata del sòl i 
la revegetació del talús mitjançant la col·locació de 
feixines vives, realitzades a partir d’espècies amb 
capacitat de reproducció vegetativa. També es poden fer 
servir feixines de branca seca i realitzar plantacions. 

Sistema orgànic per consolidar aportacions de 
sòls en els talussos. Cal assegurar-se que la 
vegetació aglutini el sòl aportat amb el present 
per evitar fenòmens de reptació. 

Imatge   
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19. Rotllo estructurat de fibra vegetable 
Descripció  Info tècnica  
Consisteix en un cilindre de 30 centímetres de 
diàmetre de fibra de coco premsada subjectada per 
una malla generalment no biodegradable. Aquest 
material d’estructura homogènia, presenta un grau 
de premsat avaluat per tal que hi hagi equilibri entre 
la degradació de la fibra i l’ocupació d’aquests 
espais per a les arrels de les plantes. 
D’aquesta manera aquest material no perd 
l’estructura al llarg del temps tot i estar absolutament 
curulla de vegetació. Per tal d’accelerar al màxim el 
procés i permetre una resistència a l’assecament, 
així com altres variables ambientals generalment es 
pre-vegeten al viver. 

Tècnica molt similar a l’anterior amb un element 
menys rígid, que conserva millor la humitat i que si hi 
ha la humitat necesaria es pot revegetat. 
 
 
 
 
 
 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

Imatge   
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20. Enreixat viu 
Descripció  Info tècnica  
Es realitza amb troncs disposats perpendicularment 
entre si i mitjançant la col·locació d’estaques vives o 
plantes arrelades. 
Cal cobrir la superfície del talús seguint la pròpia 
topografia i anar ancorant els pals al terreny. 

Obra utilitzada en l’estabilització de talussos de 
terreny compactat amb elevat pendent, i per a 
l’estabilització de talussos amb fenòmens d’erosió 
superficial on, per la seva elevada inclinació 
(pendents superiors als 45-50º), no és possible 
aplicar-hi altres tècniques.  
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

Esquema  Imatge  
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21. Entramat simple viu 
Descripció  Info tècnica  
Estructura cel·lular de troncs de fusta que s’inserta 
al sòl amb estaques vives o planta en contenidor 
amb l’objectiu que el futur desenvolupament de la 
planta suplanti l’estructura de troncs. S’utilitza en 
l’estabilització de pendents fins a 60º, com a mur de 
contenció. 
Es bàsic escollir una planta d’espècie, ecotip i 
qualitat adequats a la zona d’obra, doncs la planta 
és la que ens garantirà la viabilitat futura de la 
tècnica. 

Per a talussos fins a 60º on el sòl inestable sigui 
clarament el més superficial. 
 
 
 
 
 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

Esquema  Imatge  
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22. Entramat doble o Krainer 
Descripció  Info tècnica  
Mur de gravetat format per una estructura cel·lular 
de troncs de fusta amb estaques vives o planta en 
contenidor amb l’objectiu que el futur 
desenvolupament de la planta suplanti l’estructura 
de troncs. S’utilitza en l’estabilització de pendents 
fins a 60º, com a mur de contenció. 
Es bàsic escollir una planta d’espècie, ecotip i 
qualitat adequats a la zona d’obra, doncs la planta 
és la que ens garantirà la viabilitat futura de la 
tècnica. 

Estructura de gran capacitat geotècnica que es base 
en el concepte de mur de terra armada amb 
elements naturals en zones amb humitat. 
 
 
 
 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

Esquema  Imatge  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23. Entramat Loricata 
Descripció  Info tècnica  
Variant de Loricata basada en un marc metàl·lic que 
subjecta els troncs del frontal. Aquest, al seu torn, 
està subjectat per una peça al centre, que va 
ancorada al terreny.  A partir de principis basics de 
la mecànica es pot determinar sense problema quina 
és la força i la longitud de l’estructura de l’ancoratge 
amb un centre de gravetat per poder protegir una 
façana concreta. 

Sistema molt pràctic en que fent un forat de 1m2 es 
pot protegir una façana de 8m2. 
 
 
 
 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/tecniquesbioenginyer:Cos2  

Esquema  Imatge  
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24. Mur de pedra en sec 
Descripció  Info tècnica  
Mur de pedra sense morter. Per tal de garantir la 
resistència del mur cal realitzar un fonament i el mur 
ha de tenir una inclinació segons el sòl que ha 
d’aguantar. 
Les pedres de la base han de tenir un major volum 
que es redueix a mesura que s’aixeca el mur. Les 
pedres s’han d’adobar traient les irregularitats en els 
laterals per tal que s’assentin bé. Aquest treball, si 
s’escau també es fa a la cara frontal. 

La part interior del mur o entre murs  s’omple amb el 
reble, pedreny de petita dimensió que consolida el 
mur i facilita el drenatge de les aigües. El gruix del 
reble ha de tenir un mínim de 0,5 m i sempre amb 
més amplada que el mur en si. Existeix una gran 
varietat de sistemes constructius adaptats a la pedra 
de la zona. 

Esquema  Imatge  

 

  

 

25. Escullera revegetada 
Descripció  Info tècnica  
Estaquillat d’escullera, d’estaques llenyoses no 
ramificades de dos o més anys, d’espècies 
arbustives autòctones, amb capacitat de reproducció 
vegetativa. De 2-5cm de diàmetre i 2,5-3m de 
llargada col·locades als espais dels cantells de 
l’escullera i reblerts amb terra vegetal de l’obra per 
tal d’aconseguir la colonització de les comunitats 
arbustives. 

L’escullera revegetada és un sistema de consolidació 
que es fa servir en lloc de pendents majors de 60º o 
com a trancisió de infraestructures (ponts, edificis) a 
un mur verd per tal que millori la integració. Per ser 
vegetades necessiten d’humitat. Necesiten d’un 
càlcul estructural en funció de les característiques de 
la zona. 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/altrestecniquesderes:Cos2  

Esquema  Imatge  
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26. Mur verd amb gabió de malla electrosoldada 
Descripció  Info tècnica  
Caixes normalment paral·lelepípedes de filferro 
galvanitzat amb un recobriment opcional de PVC 
per a una major protecció. Plens amb pedres, 
consoliden els marges longitudinalment i són 
capaços de resistir per gravetat. S’utilitzen quan 
les pedres soles, sense subjecció, no ofereixen 
una protecció suficient. Són flexibles i per tant 
tenen una bona adaptació al terreny. Són 
elements permeables.. 

Com en el cas de les esculleres, els gabions vegetats 
són un sistema de consolidació que es fa servir en lloc 
de pendents majors de 60º o com a trancisió de 
infraestructures (ponts, edificis) a un mur verd. 
Necesiten d’un càlcul estructural en funció de les 
característiques de la zona. 

Esquema  Imatge  

  
 

27. Mur verd de terra armada 
Descripció  Info tècnica  
Les terres reforçades són murs de gravetat per a 
l’estabilització de talussos i riberes inestables i la 
construcció de murs. Aquest tipus d’obres tenen la 
virtut de ser deformables i suficientment permeables. 
Es basen en el principi de reforç horitzontal de terra 
(obtinguda de diverses maneres) i combinen els 
materials de reforç amb paràmetres externs que 
permeten el creixement de la vegetació. Aquests 
tipus de murs es poden descriure com a murs plens 
de terra que acaben amb una cobertura vegetal. 
Estan formats per diverses parts, armats i units amb 
una geotèxtil o malla, amb la qual cosa s’augmenta 
la resistència del conjunt. 

Aquesta tècnica treballa com un mur de terra armada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més info: 
http://www.naturalea.eu/ca/altrestecniquesderes:Cos2  

 

Esquema  Imatge  
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5. Taules resum 
 
Caracterització de les espècies vegetals pròpies dels ambients de muntanya catalana. 
 

Comunitat 

Vegetal 
Estrat Espècie Reproducció Tipus de terres Altitud (m) 

Caracterització àmbit de muntanya 

Climatologia 
Classificació 

pH sòl  

Roureda de roure pènol (Isopyro-Quercetum roboris)  Profunds i rics en m.o. 600-1000 Humits 
Neutròfils o 

silícics no àcids 

 
Arbori Roure pènol (Quercus robur) Rebrolladora 

Profunds, humits, 
frescos, fèrtils i solts, 

tolerant els compactes 
100-1200 I, II A, B 

  
Freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) 

Rebrolladora pel 
tronc 

Humit, ric i profund 
(Eutrófic) 

(230) 400-
1800 

II A, B 

  
Tell de fulla petita (Tilia cordata) per estaques Humits i fèrtils 300-1000 II A 

  
Auró blanc (Acer campestre) Germinadora Eutròfics 100-1500 I, II A 

  
Oms (Ulmus minor) Rebrolladora 

No molt humides, 
frescos, profunds i rics en 

bases 
0-1650 IV B 

  
Oma (Ulmus scabra) (U. glabra) Germinadora 

Solts, fértils i frescos, 
amb humitat ambiental i 

sense sequera 
300-1800 II, III A, B 

   
  

   

 
Arbustiu Avellaner (Corylus avellana) Rebrolladora Humits, solts i frescos 0-1900 III A, B 

  
Sanguinyol (Cornus sanguinea) Rebrolladora 

Eutròfiques. Soltes, 
fresques i humides 

0-1800 III A, B 

  
Evònim (Evonymus europaeus) Germinadora Humits 60-1300 II, III B 

  
Arç blanc (Crataegus monogyna) Rebrolladora Tot tipus 0-1800 II, III, IV A, B 

  
Aranyoner (Prunus spinosa) Rebrolladora Tot tipus, però poc àrides 200-1600 III B 
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Comunitat 

Vegetal 
Estrat Espècie Reproducció Tipus de terres Altitud (m) 

Caracterització àmbit de muntanya 

Climatologia 
Classificació 

pH sòl  

Fageda ben constituïda i rica (Fagion)   600-1600 
 

Àcids i bàsics 

 
Arbori Faig (Fagus sylvatica) Germinadora 

Fértils, frescos amb 
humitat ambiental 

(300) 500-
2000 

III, IV A, B 

   
  

   
Pineda de pi roig (Deschampsio-Pinion)   1200-1600 

 
Àcid 

 
Arbori Pi roig (Pinus sylvestris) Germinadora 

Tot tipus, preferiblement 
silícics, solts i frescos 

1000-2000 III A, B 

 
  Pi negre (Pinus uncinata) Germinadora 

Preferix terres soltes i 
humides 

1300-2740 II, III A, B 

   
  

   

 
Arbustiu Boix (Buxus sempervirens) Germinadora 

Tot tipus, més o menys 
humits, preferiblement 
un poc calcaris, suporta 

poca profunditat 

400-
1600(1900) 

II, III A, B 

  
Tintorell (Daphne mezereum) Rebrolladora 

Terres amb certa humitat 
en estiu, pot viure entre 

roques. 
900-2200 IV, V A 

  
Gavarreres (Rosa canina) Rebrolladora Tot tipus de sòls 0-1600 III A, B 

  
Avellaner (Corylus avellana) Rebrolladora Humits, solts i frescos 0-1900 II, III A, B 

  
Xuclamel xilosti (Lonicera xylosteum) Germinadora 

Terres eutrófiques, 
calcàries que retenguin 

aigua 
200-1850 II B 

  
Ginebre (Juniperus communis ssp. 

communis) 
Rebrolladora 

Força qualsevol tipus, 
molt resisten a la 

sequera 
100-2100 III, IV, V A, B 

   
  

   
Rouredes de roure martinenc (Quercion pubescenti-petraeae)  Calcàries 800-1700 

 
Bàsic 

 
Arbori Roure martinenc (Quercus pubescens) Germinadora 

Indiferent, freqüent en 
terres calcàries i poc 

400-1500   B 
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Comunitat 

Vegetal 
Estrat Espècie Reproducció Tipus de terres Altitud (m) 

Caracterització àmbit de muntanya 

Climatologia 
Classificació 

pH sòl  

profundes. 

  
Roure cerrioide (Quercus cerrioides) Germinadora Calcàries 0-1100   B 

  
Blada de fulla gran (Acer opalus ssp. 

opalus) 
Rebrolladora 

Prefereix terres calcàries, 
amb un mínim d'humitat 

en estiu 
600-1750 IV B 

  
Pi roig (Pinus sylvestris) Germinadora 

Tot tipus, preferiblement 
silícics, solts i frescos 

1000-2000 III A 

  
Carrasca (Quercus ilex ssp. 

rotundifolia) 
Rebrolladora 

Tot tipus, però no molt 
àrides (més 500 mm) 

0-1600 III, IV A, B 

   
  

   

 
Arbustiu Boix (Buxus sempervirens) Germinadora 

Tot tipus, més o menys 
humits, preferiblement 

un poc calcàris  

400-
1600(1900) 

III B 

  
Corner (Amelanchier ovalis) Rebrolladora Calcàries 

(100)600-
1700(2150) 

III B 

  
Arç blanc (Crataegus monogyna) Rebrolladora Tot tipus 0-1800 II, III A, B 

  
Tortellatge(Viburnum lantana) Rebrolladora 

Prefereix els substrats 
calcàries i frescos 

(150)300-
1600(2100) 

II, III B 

  
Ginesta sessilifòlia (Cytisus sessilifolius)  

Ordinàriamente sobre 
substrat calcari 

(100) 400-
1500 

II, III B 

  
Aranyoner (Prunus spinosa) Rebrolladora Tot tipus, però poc àrides  200-1600 II, III B 

  
Olivereta (Ligustrum vulgare) Rebrolladora 

Terres calcàries de 
textura argilosa o 

llimosa, eutròfiques, 
humides, fresques, ben 

drenades 

100-1250 II, III A, B 

  
Xuclamel xilosti (Lonicera xylosteum) Germinadora 

Terres eutrófiques, 
calcàries que retinguin 

aigua 
200-1850 II B 
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Comunitat 

Vegetal 
Estrat Espècie Reproducció Tipus de terres Altitud (m) 

Caracterització àmbit de muntanya 

Climatologia 
Classificació 

pH sòl  

  
Ginebre (Juniperus communis) Germinadora 

Sobre qualsevol tipus, 
molt resistent a la 

sequera 
100-2100 III, IV A, B 

  
 Espina cervina de fulla petita 

(Rhamnus saxatilis) 
 

Calcàries. També 
pendents rocoses 

400-
1500(1800) 

IV B 

  
Avellaner (Corylus avellana) Rebrolladora 

Humides, soltes i 
fresques 

0-1900 II, III A, B 

  
Sanguinyol (Cornus sanguinea) Rebrolladora 

Eutròfiques. Soltes, 
fresques i humides 

0-1800 II, III A, B 

  
Coronil·la boscana (Coronilla emerus)  

Terres pobres, calcàries i 
seques 

500-1600 IV, V B 

  
Heura (Hedera helix) Rebrolladora 

Alcalines amb bon 
drenatge i 

preferiblement riques en 
m.o. 

0-1700 II, III B 

   
  

   

Alzinars (Quercion ilicis)  
Terres assolellades i 

eixutes, tant sòls silícics 
com calcaris 

  
 

Indiferent 

  Arbori Alzina (Quercus ilex subsp. ilex) Rebrolladora 

Tot tipus, menys salines, 
molt sorrenques i 

embassades, amb més de 
500mm. En condicions 

extremes prefereix 
substrats calcaris 
orientats al sud 

0-1600 III, IV A, B 
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Comunitat 

Vegetal 
Estrat Espècie Reproducció Tipus de terres Altitud (m) 

Caracterització àmbit de muntanya 

Climatologia 
Classificació 

pH sòl  

  Arbustiu Marfull (Viburnum tinus) Rebrolladora 

Ben drenades, suporta 
terres calcàries, tolera 

sequera.Prefereix terres 
soltes i riques. Ombrícola 

i poc resistent al fred 

0-1200 III, IV A, B 

  
Aladern (Rhamnus alaternus)  

Tot tipus, suporta bé 
terres pedregoses 

0-1600 III, IV A, B 

  
Aladern fals (Phillyrea latifolia 

subsp.media) 
 

Com alzina. Tolera molt 
bé la sequera 

0-1000 III, IV A, B 

  
Arboç (Arbutus unedo) Rebrolladora 

Tolera terres calcàries, 
però prefereix silíciques, 

soltes, una miac 
fresques, profundes, no 
suporta fortes gelades 

0-1000 III A 

  
Llentiscle (Pistacia lentiscus) Rebrolladora 

Tot tipus de terres, 
resisteix malament les 

gelades fortes 
0-800 III A, B 

  
Bruc boal (Erica arborea)  

Terres silíciques, 
fresques, humides, 
riques en m.o. i ben 

drenades 

0-1400 III A 

  
Matabou (Bupleurum fruticosum)  

Tot tipus, prefereix terres 
ben drenades, suporta 

gelades. 
0-1200 III A, B 

  
Ginestó (Osyris alba)  

Indiferentes, però seques 
i moderadament pobres 

en N 
0-1300 IV A 

  
Lligabosc (Lonicera implexa)  Substrats calcàris 0-900 III, IV B 

  
Englantina (Rosa sempervirens)  Contrades plujoses 400-1700 I, II A 

  
Ridorta (Clematis flammula)  

Terres obertes i 
assoleillades 

0-1000 III A, B 
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Comunitat 

Vegetal 
Estrat Espècie Reproducció Tipus de terres Altitud (m) 

Caracterització àmbit de muntanya 

Climatologia 
Classificació 

pH sòl  

  
Arítjol (Smilax aspera)  

Terres de clima suau, 
rarament roquissers 

0-950 II, III A 

  
Galzeran (Ruscus aculeatus)  

Prefereix terres bàsiques, 
seques i fèrtils en 

l'ombra 
0-1400 III, IV B 

  
Esparraguera (Asparagus acutifolius) Rebrolladora 

Terres ben fresques i 
ombrejades 

10-
1000(1300) 

III A 

  
Roja (Rubia peregrina)  

Terres molt seques, 
pobres en nitrogen 

0-1400 IV, V A 

   
  

   

Màquia de garric i arçot (Rhamno-Quercion cocciferae)  Calcàries 
Terres 
baixes 

interiors 
Terres seques Bàsic 

  Arbori Pi blanc (Pinus halepensis) Germinadora 

Preferentment a terres 
seques, assolellades i 
calcàries, suporta les 

molt pobres i amb certa 
quantitat de guix 

0-1200 IV, V B 

  
  

   
 

    

 
Arbustiu Garric (Quercus coccifera) Rebrolladora 

Indiferent, pot viure en 
terres seques i 

pedregoses, calcàries i 
menys freqüents silícies 

0-1300 IV, V A, B 

  
Arçot (Rhamnus lycioides)  

Gairebé sempre en terres 
calcàries, millor en les 

despoblades, pedregoses 
i molt seques 

0-800 IV, V B 

  
Llentiscle (Pistacia lentiscus) Rebrolladora 

Tot tipus de terres, 
resisteix malament les 

gelades fortes 
0-800 IV A, B 
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Comunitat 

Vegetal 
Estrat Espècie Reproducció Tipus de terres Altitud (m) 

Caracterització àmbit de muntanya 

Climatologia 
Classificació 

pH sòl  

  
Arboç (Arbutus unedo) Rebrolladora 

Tolera terres calcàries, 
però prefereix silíciques, 

soltes, fresques, 
profundes, no suporta 

fortes gelades 

0-1000 III, IV A 

  
Càdec (Juniperus oxycedrus ssp. 

rufescens) 
Rebrolladora 

Suporta molt bé les 
terres pedregoses i poc 
profundes, preferint les 

pendents seques y 
assolellades en les 

muntanyes 

0-1100 IV, V A 

  
Savina (J. phoenicea ssp. phoenicea) Germinadora 

Tot tipus de terres i 
condicions, suporta 

menys 300mm de pluja, 
fortes gelades i vents 

intensos 

0-
1400(1800) 

IV, V A, B 

  
Romaní (Rosmarinus officinalis) Germinadora 

Prefereix terres calcàries, 
seques, asolellades, 

sorrenques i 
rocoses.Totes menys les 

argiloses. 

0-1500 IV, V B 

   
  

   

Màquia litoral (Oleo-Ceratonion)  Calcàries 
Litoral i 

prelitoral 
Sud 

Terres seques Bàsic  

 
Arbustiu Llentiscle (Pistacia lentiscus) Rebrolladora 

Tot tipus de terres, 
resisteix malament les 

gelades fortes 
0-800 IV A, B 

  
Garric (Quercus coccifera) Rebrolladora 

Indiferent, pot viure en 
terres seques i 

pedregoses, calcàries i 
menys freqüents silícies 

0-1300 IV B 
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Comunitat 

Vegetal 
Estrat Espècie Reproducció Tipus de terres Altitud (m) 

Caracterització àmbit de muntanya 

Climatologia 
Classificació 

pH sòl  

  
Margalló (Chamaerops humilis) Rebrolladora 

Tot tipus de terres, 
tambè roques i margues. 

Assolellades i seques. 
0-1000 IV, V A, B 

  
Arçot (Rhamnus lycioides)  

Gairebé sempre en terres 
calcàries, millor en les 

despoblades, pedregoses 
i molt seques 

0-800 V B 

  
Ullastre (Olea europaea var. sylvestris) Rebrolladora?? 

Tot tipus, suporta molt 
bé el calor però no massa 
el fred. Prefereix sòls rics 

en m.o. i calcàris 

0-1000 IV, V B 

  
Garrofer (Ceratonia siliqua) Germinadora 

Gairebé sempre en terres 
seques i pedregoses, 

principalment calcàries. 
Assolellades i orientades 
al migdia, sensibles a les 

gelades 

0-1000 V B 

  
Arítjol (Smilax aspera)  

Terres de clima suau, 
rarament roquissers 

0-950 IV, V A 

  
Roja (Rubia peregrina)  

Terres molt seques, 
pobres en nitrogen 

0-1400 V A 

  
Esparreguera (Asparagus acutifolius) Rebrolladora 

Terres ben fresques i 
ombrejades 

10-
1000(1300) 

III, IV A 

  
Bruc d’hivern (Erica multiflora)  

Terres calcàries, en colls i 
pendents seques. Clima 
càlid i suau, sense fortes 

gelades. 

0-1200 IV B 

    
Càdec (Juniperus oxycedrus ssp. 

rufescens) 
Rebrolladora 

Suporta molt bé les 
terres pedregoses i poc 
profundes, preferint les 

pendents seques i 

0-1100 IV A 
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Comunitat 

Vegetal 
Estrat Espècie Reproducció Tipus de terres Altitud (m) 

Caracterització àmbit de muntanya 

Climatologia 
Classificació 

pH sòl  

assolellades en les 
muntanyes 

   
  

   
Siscallars (Salsolo-Peganion)   

   

 
Arbustiu Botja pudent (Artemisia herba-alba)  

Creix al peu de turons de 
guixos i en timonedes 

riques en nitrats 
0-900 IV B 

   
  

   

Timonedes (Thymo-Siderition)  
Terres calcàries ben 

assolellades   
Bàsic 

 
Arbustiu 

Esparbonella blanca (Sideritis 

leucantha) 
 Terres seques i calcàries 0-500 IV B 

  
Perdiguera (Helianthemum apenninum 

ssp. pilosum) 
 

Calcàries i silícies, a 
voltes sorrenques 

300-1900 IV A, B 

  
Teucri pumile (Teucrium pumilum ssp. 

carolipaui) 
 

Terres calcàries, poc 
plujoses i d'hivern 

temperat 
0-500 IV B 

  
Timons (Thymus longiflorus)  

Terres àrides calcàries, 
calentes i poc plujoses 

0-400 IV, V B 

  
Fumanes (Fumana ericoides ssp. 

ericoides) 
 

Freqüentment a terres 
margoses i guixoses, 
seques i assolellades 

0-800 IV B 

  
Timó blanc (Teucrium polium ssp. 

capitatum) 
 

Terres calcàries, 
margoses i guixoses, 

rarament en les silícies 
500-1400 IV B 

  
Romer blanc (Helianthemum syriacum)  

Terres seques i calcàries, 
guixoses, sorrenques i 

dolomies cristalines 
0-1200 IV B 
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Comunitat 

Vegetal 
Estrat Espècie Reproducció Tipus de terres Altitud (m) 

Caracterització àmbit de muntanya 

Climatologia 
Classificació 

pH sòl  

  
Bufalaga (Thymelaea hirsuta)  

Dunes, turons àrids, 
rambles y brolles 

pedregoses properes al 
mar 

0-600 
(1100) 

V A, B 

  
Esparreguera marina 

(A.horridus)=(Asparagus stipularis) 
 

Brolles obertes i 
assolellades o pendents 
seques i descarnades, 
sovint prop de la mar 

0-300 III, IV A, B 

  
Maçanella (Helichrysum stoechas)  Indrets secs i assolellats 0-1500 IV, V A, B 

  
Atractilis (Atractylis humilis)  

Terres calcàries, seques i 
assolellades 

130-1200 V B 

   
  

   

Savinars (Pino-Juniperon sabinae)  
Terres culminals 

relativament planeres i 
profundes 

Per sobre 
dels 1500   

 
Arbori / 

Arbustiu 
Savina de muntanya (Juniperus sabina)  

Terres principalment 
calcàries, esquelètiques i 
pedregoses amb baixes 

temperatures 

(900)1500-
2500(2750) 

III, IV B 

  
Ginebre (Juniperus communis) Germinadora 

Sobre qualsevol tipus, 
molt resistent a la 

sequera 
100-2100 IV, V A, B 

  
Pi roig (Pinus sylvestris) Germinadora 

Tot tipus, preferiblement 
silícics, solts i frescos 

1000-2000 IV A, B 
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Llistat d’espècies herbàcies autòctones més comunes utilitzades en barreges per hidrosembres a 
Catalunya: 
 

 

 

Establiment Espècie vegetal 
Classificació 

Humitat  

Classificació 

pH sòl 

Herbàcies autòctones comunes 
  

Iniciador 

Cynodon Dactylon I, II A 

Onobrychis sativa II B 

Medicago lupulina IV A 

Lolium perenne II, III A 

Medicago sativa III, IV B 

Poa pratensis III, IV A 

Lolium rigidum III B 

Lent 

Agrostis tenuis I, II A 

Trifolium subterraneum II, III B 

Dactylis glomerata II A 

Agropyrum repens II A 

Trifolium repens III A, B 

Trifolium incarnatum IV, V A 

Progressiu 

Anthyllis vulneraria IV A, B 

Brachypodium retusum II A 

Festuca ovina II A, B 

Melilotus officinalis IV B 

Festuca eliator ssp. 

arundinacea 
IV, V A 

Festuca rubra rubra I, II A 

Lotus corniculatus III A 

Sanguisorba minor IV, V B 

 



Informe sobre tractament de talussos amb tècniques de bioenginyeria del paisatge a Catalunya · Desembre 2017 

www.naturalea.eu                info@naturalea.eu                (+34) 937 301 632 

 

80

 
 
Caracterització de les agrupacions herbàcies pròpies dels ambients de muntanya catalana. 
 

 

 

Ambient Espècie 

Sòl molt humit o contrades molt plujoses 

Gramínies i altres 
monocotiledònies 

Dactylis glomerata 

Arrhenatherum elatius subsp. elatius 

Festuca arundinacea subsp. 

arundinacea 

Festuca rubra subsp. rubra 

Trisetum flavescens 

Poa pratensis 

Briza media 

Festuca pratensis 

Holcus lanatus 

Lolium perenne 

Elymus repens 

Molinia caerulea 

Scirpus holoschoenus 

Lleguminoses 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Lotus corniculatus subsp. corniculatus 

Medicago lupulina 

Lathyrus pratensis 

Altres 

Succisa pratensis 

Centaurea jacea 

Prunella vulgaris 

Prunella grandiflora subsp. pyrenaica  

Ranunculus acris 

Ranunculus bulbosus 

Galium verum  

Achillea millefolium 

Leontodon hispidus 

Rhinanthus mediterraneus 

Taraxacum officinale 

Leucanthemum vulgare 

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 

Tragopogon pratensis 

Picris hieracioides 

Hypochoeris radicata 
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Ambient Espècie 

Sòl àcid i més o menys humit o profund, limitat al Pirineu, 

Prepirineu o a les contrades humides del Nord-est 

Gramínies i altres 
monocotiledònies 

Festuca rubra subsp. commutata  

Festuca rubra subsp. rubra 

Agrostis capillaris (=A. tenuis) subsp. 

capillaris 

Anthoxanthum odoratum  

Briza media 

Deschampsia flexuosa 

Koeleria macrantha 

Dactylis glomerata 

Koeleria pyramidata 

Trisetum flavescens 

Lolium perenne 

Carex caryophyllea 

Luzula campestris 

Lleguminoses 

Lotus corniculatus subsp. corniculatus 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Trifolium montanum 

Chamaespartium sagittale  

Medicago lupulina 

Altres 

Galium verum  

Achillea millefolium 

Thymus serpyllum subsp. chamaedrys  

Plantago media  

Ranunculus bulbosus 

Leontodon hispidus  

Pimpinella saxifraga  

Rhinanthus mediterraneus 

Dianthus hyssopifolius subsp. 

hyssopifolius 

Hypochoeris radicata 

Seseli montanum 

Dianthus carthusianorum  

Centaurea jacea 

Prunella grandiflora subsp. pyrenaica  

Silene nutans  
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Ambient Espècie 

Sòl àcid i sec als Pirineu i Prepirineu 

Gramínies i altres 
monocotiledònies 

Festuca ovina subsp. liviensis 

Phleum phleoides 

Avenula pratensis subsp. iberica 

Agrostis capillaris (=A. tenuis) subsp. 

capillaris 

Dichanthium ischaemum 

Brachypodium phoenicoides 

Koeleria vallesiana 

Dactylis glomerata var. hispanica 

Lleguminoses 

Ononis spinosa 

Anthyllis vulneraria subsp. forondae 

Trifolium campestre 

Trifoium arvense 

Hippocrepis comosa subsp. comosa 

Altres 

Achillea odorata 

Seseli montanum 

Eryngium campestre  

Potentilla neumanniana 

Thymus serpyllum subsp. chamaedrys 

Sanguisorba minor  

Galium verum 

Scabiosa columbaria subsp. columbaria 

Centaurea paniculata subsp. 

leucophaea 

Hypochoeris radicata 

Artemisia campestris 

Hypericum perforatum 

Dianthus pyrenaicus subsp. pyrenaicus 

Daucus carota 

Dianthus carthusianorum 

Peucedanum oreoselinum 

Veronica austriaca subsp. teucrium 

Achillea millefolium  
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Ambient Espècie 

Sòl bàsic i més o menys humit o profund, limitat als 

Pirineus, Prepirineus i a les contrades humides del Nord-

est 

Gramínies i altres 
monocotiledònies 

Poa pratensis 

Bromus erectus 

Briza media 

Festuca rubra subsp. rubra 

Dactylis glomerata 

Lolium perenne 

Arrhenatherum elatius subsp. elatius 

Phleum phleoides 

Phleum pratense subsp. bertolonii 

Koeleria pyramidata 

Elymus pungens subsp. campestris 

(absent del Pirineu Central) 

Cynodon dactylon 

Carex caryophyllea 

Lleguminoses 

Lotus corniculatus subsp. corniculatus 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Trifolium montanum 

Medicago lupulina  

Onobrychis supina 

Tetragonolobus maritimus 

Ononis spinosa  

Anthyllis vulneraria subsp. forondae  

Altres 

Plantago media 

Achillea millefolium 

Galium verum  

Ranunculus bulbosus 

Thymus serpyllum subsp. chamaedrys  

Potentilla neumanniana  

Leontodon hispidus 

Rhinanthus mediterraneus 

Centaurea jacea  

Eryngium campestre 

Salvia pratensis 

Scabiosa columbaria subsp. columbaria 

Veronica austriaca subsp. teucrium 

Centaurea scabiosa  

Leucanthemum vulgare subsp. pallens 

Prunella grandiflora subsp. pyrenaica  

Prunella laciniata  

Daucus carota 

Sanguisorba minor subsp. minor  

Teucrium pyrenaicum  
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Ambient Espècie 

Sòl bàsic sec en zones de clima submediterrani de tot 

Catalunya 

Gramínies i altres 
monocotiledònies 

Aphyllanthes monspeliensis 

Carex humilis 

Brachypodium phoenicoides 

Brachypodium retusum  

Phleum phleoides 

Koeleria vallesiana 

Koeleria splendens 

Dactylis glomerata var. hispanica 

Bromus erectus 

Festuca ovina subsp. gracilior 

Avenula bromoides subsp. bromoides 

Avenula pratensis subsp. iberica 

Elymus pungens subsp. campestris 

Lleguminoses 

Argyrolobium zanonii 

Anthyllis vulneraria subsp. font-queri 

(Serralada Prelitoral) 

Anthyllis vulneraria subsp. forondae 

(Prepirineu) 

Astragalus monspessulanus 

Onobrychis supina 

Coronilla minima subsp. minima 

Hippocrepis comosa subsp. comosa 

(Prepirineu) 

Hippocrepis comosa subsp. scorpioides 

(Serralada Prelitoral) 

Dorycnium pentaphyllum 

Ononis spinosa 

Psoralea bituminosa 

Altres 

Potentilla neumanniana 

Eryngium campestre 

Teucrium pyrenaicum 

Catananche caerulea 

Scabiosa columbaria subsp. columbaria 

Sanguisorba minor subsp. polygama 

Salvia pratensis 

Hypericum perforatum 

Centaurea scabiosa  

Veronica austriaca subsp. teucrium 

Prunella laciniata 

Foeniculum vulgare 

Arbustives 

Genista scorpius 

Genista hispanica 

Lavandula latifolia 

Lavandula angustifolia subsp. 

pyrenaica 

Thymus vulgaris 

Rosmarinus officinalis 

 


