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Pròleg
El sector extractiu és un pilar bàsic en l’economia del nostre país, que satisfà les demandes de la societat

pel que fa a matèries primeres per a la construcció, l’obra pública i altres aplicacions. Per altra banda, les
activitats extractives, la part més visible d’aquest sector, produeixen una sèrie d’impactes ambientals que cal
corregir. En aquest context, la restauració dels terrenys afectats esdevé un aspecte clau per garantir la transitorietat dels impactes causats i la recuperació de la qualitat ambiental, alhora que es millora la percepció de
la societat vers el sector. Per assolir-ho, cal dissenyar i executar programes de restauració de qualitat, que
permetin recuperar els valors i serveis ambientals perduts durant la fase d’explotació, la qual cosa no ha de
suposar una major despesa econòmica.
L’ecologia de la restauració és una disciplina científica emergida durant la dècada dels 80 que té com a objecte
d’estudi la recuperació dels ecosistemes degradats o destruïts. Al llarg dels darrers vint anys aquesta disciplina ha evolucionat enormement, permetent avançar d’una forma important en la praxis d’aquesta ciència, el
que s’anomena restauració ecològica. No obstant això, en molts casos els avenços a l’àmbit científic no s’han
traslladat a la pràctica de la restauració, la qual cosa ha creat un desajust entre la ciència i la seva aplicació.
En aquest context l’Administració catalana ha estat pionera en el foment d’iniciatives de transferència de coneixements, com han estat la publicació del Manual per a la restauració de pedreres de roca calcària en clima
mediterrani o la Guia d’utilització de fangs de depuradora en restauració, entre altres.
El Protocol per a l’avaluació de la restauració d’activitats extractives que es presenta pretén fer un pas més, i
contribueix a vincular en major mesura la teoria i la pràctica de la restauració. El Protocol conté una sèrie de
procediments simplificats que han de permetre avaluar d’una forma prou precisa i objectiva la qualitat d’una
restauració, així com donar pistes sobre l’evolució en el futur de les zones restaurades. Per tant, es tracta
d’una eina de suport que ha de facilitar al sector extractiu l’autoavaluació de la feina feta en l’àmbit de la restauració, permetent la correcció dels defectes detectats i optimitzant els recursos que s’hi destinen.
Aquest Protocol s’ha d’entendre com una oportunitat per a les empreses extractives perquè puguin assumir
l’autocontrol de la restauració, que té com a objectiu facilitar tècnicament i econòmicament l’obligació de la restauració, alhora que fomenta la integració de les restauracions al medi natural des d’una perspectiva ecològica,
donant valor als serveis ambientals que ens proporcionen els sistemes naturals restaurats. A més, s’emmarca
dins de la filosofia d’eficiència i optimització de l’Administració, a més de ser una eina que pot facilitar les tasques
de revisió, seguiment i control de la restauració, optimitzant la dedicació dels tècnics de l’Administració.

Assumpta Farran i Poca
Directora general de Qualitat Ambiental.
Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Generalitat de Catalunya.
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1. Introducció
El control de qualitat de les restauracions efectu-

al han publicat codis de bones pràctiques i guies

ades a les activitats extractives hauria de ser un

per millorar els principals aspectes ambientals

procés habitual i continuat, de la mateixa manera

en què està involucrat el sector, entre ells la res-

que es controla la qualitat dels materials extrets.

tauració. Un document de referència en aquest

Aquest procés, per tant, constitueix un aspecte

àmbit que ha comptat amb el suport del sector és

clau ja que d’aquest en depèn, en bona part, l’èxit

el Manual per a la restauració de pedreres de roca

final de la restauració d’una activitat extractiva. En

calcària en clima mediterrani (Jorba et al., 2010),

aquest control hi han de participar tots els agents

publicat per la Generalitat de Catalunya.

implicats en la restauració, que han de disposar
dels coneixements i de les eines suficients, ade-

Aquest protocol forma part del procés d’avaluació

quades al seu àmbit i a les seves competències,

ambiental i pretén ser una eina a l’abast dels res-

per tal de poder intervenir d’una forma eficient en

ponsables de les activitats extractives, directors

el control i l’avaluació ambiental de la restauració.

facultatius i tècnics vinculats al procés de restauració, però que no tenen necessàriament una forma-

Un cop assumit pel sector que la restauració de la

ció específica en l’àmbit de la botànica, l’ecologia o

superfície explotada és una fase més del procés

la restauració ecològica. La facilitat d’aplicació del

extractiu, la consecució d’una millora en la qua-

protocol té com a objectiu fomentar la implicació,

litat de les restauracions és una fita que es vol

en el procés d’avaluació, dels professionals de les

assolir i que ha quedat reflectida en diferents do-

activitats extractives que duen a terme els treballs

cuments i iniciatives com la Cement Sustainability

de restauració. Per això, s’ha procurat en aquest

Initiative. Dins d’aquesta iniciativa, les principals

document simplificar els procediments de mesu-

empreses productores de ciment a escala mundi-

ra, facilitar les explicacions i la recopilació de la

9
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informació necessària per dur a terme l’avaluació

de tenir en compte en l’avaluació final de les res-

proposada, així com introduir les pautes que els

tauracions efectuades a les activitats extractives,

han d’ajudar a interpretar els resultats obtinguts.

donant així transparència i objectivitat a l’avalua-

Certament, la simplificació d’algunes mesures pot

ció. A més, és un procediment que es pot integrar

fer perdre precisió científica en l’avaluació de de-

amb facilitat als sistemes de gestió ambiental

terminats paràmetres, però permet que el proto-

voluntària de les empreses d’acord amb les nor-

col sigui aplicable de forma generalitzada i pugui

mes internacionals estandarditzades com la ISO

ser assumit pels tècnics del sector.

14001 o l’EMAS, la qual cosa pot revertir en avantatges per a les empreses que l’apliquin.

La informació que es deriva de l’aplicació d’aquest
protocol ha de servir per avaluar la qualitat de la
restauració, detectar possibles mancances o limitacions, així com riscos derivats de l’activitat
que s’ha desenvolupat a la zona. L’avaluació que
es proposa té vàries finalitats, en primer lloc la
valoració dels treballs de restauració efectuats,
però també l’establiment de mesures correctores
si s’escau, i en darrer terme, disposar d’informació objectiva i contrastable que ha de permetre
valorar si correspon el retorn de les fiances dipositades per les activitats extractives mateixes.

El protocol és, per tant, un instrument que vol
facilitar el seguiment de la restauració però, sobretot, establir els paràmetres bàsics que s’han
10
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2. Consideracions prèvies
2.1. Definició dels objectius
de recuperació: ús final de
l’àrea restaurada

freqüent que la rehabilitació d’una zona explotada
d’una activitat extractiva com a camps de conreu
estigui d’acord amb uns objectius d’integració paisatgística i fins i tot ecològica, més que la pro-

Les

alternatives de recuperació dels terrenys

ducció agrícola mateixa. Aquest cas es pot donar

d’una activitat extractiva van des de la restaura-

quan, per exemple, la recuperació com a espai

ció estrictament ecològica fins a l’ús recreatiu,

agrícola pretén la creació de determinats hàbitats

passant per la transformació a zona productiva

necessaris per al manteniment d’espècies ame-

agrícola o silvícola, entre altres opcions. De tota

naçades de la fauna, la qual cosa, en determinats

manera, la definició de l’ús final de la zona

casos, pot anar en contra dels criteris agrícoles

està supeditada als objectius de recuperació

estrictament de productivitat. Per tant, per a l’apli-

fixats en el Programa de Restauració, prè-

cació d’aquest protocol és important tenir clar

viament aprovat per l’Administració, que ha

l’objectiu perseguit per la restauració, i no fixar-se

d’estar d’acord amb el planejament territorial

únicament en el tipus de coberta vegetal present

d’aquella zona.

al moment d’avaluar-ne els resultats.

Aquest protocol només és aplicable en aquells

En el cas que s’hagin definit diferents tipus d’usos

casos en què la restauració persegueixi l’objectiu

finals a l’àrea explotada, caldrà fer una avaluació

d’integració de la zona a l’entorn natural, és a dir,

separada per a cadascun.

amb una visió ecològica i paisatgística. Per tant,
queden fora de l’abast d’aquest protocol altres
tipus de recuperació possibles. No obstant això,
i malgrat el que s’ha esmentat anteriorment, és
11
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2.2. Sistema de referència

biodiversitat, etc.). No obstant això, existeixen
casos en què l’activitat extractiva es desenvo-

Un cop definits els objectius de recuperació de

lupa en un indret amb baixa qualitat ambiental

l’espai afectat per l’extracció, o de forma simul-

(zones periurbanes, terrenys industrials, mar-

tània a aquest procés, cal establir quines forma-

ginals, etc). En aquests casos, el que ha de pre-

cions vegetals, hàbitats o models de paisatge

tendre una restauració ecològica és millorar la

s’agafaran com a referència per desenvolupar el

qualitat ambiental de l’indret, atenent també a

projecte de restauració. De fet, aquests models o

les demandes que puguin sorgir dels agents

referències ja haurien d’estar especificats en el

del territori, la qual cosa ajudarà sens dubte a

Programa de Restauració aprovat.

l’acceptació social de l’explotació mateixa, del
projecte de restauració i, sobretot, de la restau-

Segons defineix la Societat Internacional per

ració en sí mateixa. En aquest sentit, existeixen

a la Restauració Ecològica (SER), es pot con-

actualment algunes iniciatives que involucren

siderar una restauració com a ecològica quan

en el procés de disseny, i fins i tot en l’execu-

contribueix a la recuperació d’un ecosistema

ció del Programa de Restauració, entitats ve-

que ha estat destruït, malmès o degradat. Par-

ïnals, organitzacions ecologistes, escoles, etc.

tint d’aquesta definició, una opció seria pren-

La concreció en el Programa de Restauració

dre com a referència per a la restauració el

del model o sistema de referència és un punt

medi natural de l’entorn de la pedrera, encara

clau del procés, ja que d’una selecció correc-

que no sigui el primigeni, sempre que estigui

ta d’aquestes referències en dependrà, quan

en un estat de conservació bo i acompleixi les

s’executi, la coherència de la restauració en el

principals funcions ecosistèmiques que li cor-

seu context ecològic i paisatgístic, l’acceptació

responen (regulació hídrica, reciclatge de nu-

i participació dels agents socials del territori,

trients, fixació de carboni, conservació de la

i, en darrer terme, l’èxit final de la restauració.

12
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Un cop definits els sistemes de referència que
es pretenen recrear a les zones restaurades, cal
caracteritzar-los. El protocol que us presentem
té un apartat específic sobre sistemes de referència, on es recullen els aspectes bàsics que
cal conèixer. A més, els resultats de les mesures
d’aquests paràmetres bàsics es faran servir per
comparar i avaluar la qualitat de la restauració,
per la qual cosa és important establir-los en la
fase de definició del projecte, o com a mínim a
l’inici dels treballs de restauració.

Al Manual per a la restauració de pedreres de
roca calcària en clima mediterrani (Jorba et al.,
2010), publicat per la Generalitat de Catalunya, es pot trobar més informació referent al
procés de selecció de la referència i a la seva
caracterització.

13
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3. Aplicació del protocol
Aquest protocol està dissenyat principalment per-

ÀREA

què sigui aplicat un cop han acabat els treballs de

Caracterització

restauració i en la fase final del període de garan-

Formulari d’aspectes generals
Cartografia detallada i SIG

tia, abans del retorn de les fiances. No obstant això,
Zonificació de
l’àrea a avaluar

com que està estructurat en blocs temàtics, permet

Cartografia detallada i SIG

també que sigui utilitzat en diferents fases del procés de restauració. Per tant, a part d’avaluar el re-

ZONA

sultat final de la restauració, el protocol pot servir

Caracterització
Fitxa de camp
Material de camp
Cartografia detallada i SIG

com a eina de control de qualitat de les diferents
etapes del procés, per avaluar les actuacions parcials realitzades o valorar la conveniència d’establir

Tractament i presentació
de les dades

mesures correctores addicionals.

Formularis d’aspectes generals
i d’aspectes concrets.
Cartografia detallada i SIG

La figura 1 mostra un esquema dels diferents passos a seguir en l’aplicació del protocol. Seguidament
es descriuen de forma exhaustiva aquests passos
així com els procediments associats a cadascun. A

Mesures
correctores

VALORACIÓ
DELS
RESULTATS

Retorn de
les fiances

l’annex II i següents es poden consultar els formularis que s’han preparat per facilitar la recollida de
la informació necessària. Es recomana utilitzar una
còpia de la fitxa de camp i dels formularis en blanc,
per poder seguir amb més facilitat les explicacions
que segueixen.
14

Acreditació
(EMAS, ISO
14001)

Autoavaluació / Autoaprenentatge
Mesures tècniques, ...

Figura 1. Passos a seguir en l’aplicació del protocol
d’avaluació de la restauració d’activitats extractives.
En minúscula s’indiquen els formularis i recursos necessaris per a la seva aplicació.
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3.1. Zonificació de l’àrea
a avaluar

segons els diferents patrons morfològics existents. A la taula 1 es recullen els tipus geomorfològics més habituals.

En aquest document s’entén per àrea a avalu-

Tipus morfològics

ar el conjunt de la superfície ja restaurada de la
qual se sol·licita el retorn de la fiança dipositada. Aquesta superfície pot coincidir, o no, amb
les fases fixades en el Programa de Restauració
sobre les quals es va determinar l’import de la
fiança dipositada. A efectes administratius, s’ha
establert que l’àrea a avaluar tingui una superfície mínima de 5 ha, tret d’aquells casos en què la

Front rocós
Tartera
Mota o cordó de terra
Talús o conjunt de talussos amb fort pendent (30-37º)
Talús o conjunt de talussos amb pendent mitjà (11-30º)
Talús o conjunt de talussos amb poc pendent (8-11º)
Zona plana o ondulada (pendent < 8º)
Abancalament d’amplada > 5 m
Abancalament d’amplada < 5 m
Zona inundada (bassa, llac, etc.)

Taula 1. Patrons o elements geomorfològics habituals en les activitats extractives.

superfície total de l’activitat sigui inferior.
Així, aplicant el criteri morfològic de zonificació
Per tal de poder avaluar correctament l’àrea de

a l’àrea representada en la figura 2 podríem di-

la qual se sol·licita el retorn de la fiança, caldrà

ferenciar zones amb una morfologia dominada

que aquesta compleixi amb una sèrie de crite-

per parets verticals (F) i zones atalussades que

ris d’homogeneïtat. El principal criteri a tenir en

presenten majoritàriament un pendent mitjà

compte a l’hora de determinar l’homogeneïtat

amb bermes intermèdies (T). Cal esmentar, però,

de l’àrea en qüestió és el geomorfològic. Segons

que la inclusió en una d’aquestes categories no

aquest criteri, caldrà descompondre l’àrea a ava-

significa que només existeixi aquest tipus mor-

luar en funció dels elements morfològics carac-

fològic en tota la zona, com podem veure a T,

terístics del paisatge que hi són presents. Així

on en un conjunt dominat per pendents mitjans

doncs, se subdividirà l’àrea en qüestió en zones

s’hi observen alguns talussos amb pendents

15
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suaus i algun altre amb pendent fort. Per tant,

excessiva. Precisament per evitar una excessiva

es tracta de dividir les zones en funció de la mor-

atomització es recomana no delimitar zones amb

fologia dominant, sense caure en una subdivisió

superfícies inferiors a 5.000 m2.

Figura 2. Exemple
de zonificació d’una
àrea en restauració
a l’activitat Uniland
(municipi de Sta.
Margarida i els
Monjos) en funció
dels elements morfològics existents. F,
zona amb predomini de fronts rocosos;
T, zona amb predomini de talussos de
pendent mitjà (foto:
E. Serra).

No obstant això, es podria donar el cas que, dins

que es manifestaria a través de la coberta vegetal,

d’un mateix element espacial del paisatge, hi ha-

de manera que s’observarien zones amb diferents

gués zones on la restauració s’hagués dut a terme

estructures de la vegetació o amb diferents graus

amb criteris, èpoques, tipologies i/o graus d’actu-

de recobriment vegetal. Davant d’aquesta hetero-

ació diferents. Així doncs, en un mateix element

geneïtat, seria necessari descompondre l’element

s’haurien pogut utilitzar, per exemple, substrats de

del paisatge en zones més homogènies, per tal de

diferent origen, s’haurien pogut realitzar sembres

poder realitzar una avaluació correcta de la res-

de composició diferent, actuacions en anys dife-

tauració sense arribar a una subdivisió excessiva.

rents, etc. Aquestes diferències segurament pro-

Aquesta subdivisió es faria, en aquest cas, en fun-

vocarien heterogeneïtat en l’element en qüestió

ció de les diferents formacions vegetals existents.
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Així doncs, i continuant amb l’exemple anterior, a

on predomina l’estrat arbori. Per tant, la zona ca-

la zona dominada pels talussos amb bermes s’ob-

talogada com a T a la figura 2 se subdividiria en

serven dos tipus de cobertes diferenciades: zones

dues: H (matollar-herbassar) i B (bosc-plantació

amb un predomini de la vegetació herbàcia i altres

forestal) com es mostra a la figura 3.

F

B

H

Figura 3. Exemple de zonificació d’una àrea en restauració a l’activitat Uniland (municipi de Sta. Margarida i
els Monjos) en funció dels elements morfològics existents i la coberta vegetal dominant. F, zona dominada per
fronts rocosos; H, matollar-herbassar; B, bosc-plantació forestal (fotografies: E. Serra i V. Carabassa).
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Cal recordar, però, que es recomana no divi-

qüestió per tal que les persones més implica-

dir excessivament l’àrea a avaluar i, en tot cas,

des puguin referir-se a aquesta de la forma ha-

no delimitar zones amb superfícies inferiors a

bitual, al marge de la codificació numèrica que

5.000 m2. D’altra banda, quan dues zones se-

es fixa en el protocol.

parades en l’espai (no adjacents) presenten
característiques similars, tant pel que fa a la

En aquest apartat també es demana la localit-

geomorfologia i l’orientació, com a la formació

zació de l’àrea mitjançant coordenades UTM. Es

vegetal, es poden avaluar com una única zona,

tracta de facilitar les coordenades màximes i

tot i que cadascuna ha de tenir una superfície

mínimes on queda inclosa el conjunt de l’àrea

mínima de 5.000 m2 .

avaluada (vegeu la figura 4).

3.2. Identificació de l’àrea
a avaluar

A l’apartat final d’aquest formulari s’inclou un
quadre per facilitar la identificació de les diferents zones en què s’ha dividit l’àrea a avaluar.

Un cop s’ha dividit l’àrea a avaluar en zones, es

Aquesta identificació es fa utilitzant les coor-

disposa de la informació necessària per emple-

denades UTM del punt central de cada zona,

nar el formulari d’identificació. En aquest for-

el que es coneix com a centroide (vegeu-ne

mulari cal identificar adequadament l’activitat

l’exemple a la figura 4 i la taula 2), que podem

extractiva i localitzar on se situa l’àrea restau-

determinar ajudant-nos de mapes, plànols o

rada així com les zones en què es descompon.

ortofotoimatges georeferenciades impreses,
sistemes de posicionament global (GPS) o mit-

En l’apartat d’identificació de l’àrea restaura-

jançant un SIG. En el cas que una zona estigui

da es demana, en primer terme, el nom amb

fragmentada en diferents polígons, la identi-

què el personal de l’activitat anomena l’àrea en

ficació correspondrà al centroide del polígon

18

RESTOCAT. Instruccions d’aplicació.

més gran. Caldrà representar les diferents

s’hi han de representar els límits d’explotació

zones en un plànol detallat o preferiblement

autoritzats que consten al Mapa d’Activitats Ex-

en una ortofotoimatge, com es pot vegeu a la

tractives (EXTCATA), actualitzat periòdicament

figura 4, i identificar-les amb les lletres cor-

per la Generalitat de Catalunya. Aquest mapa

responents d’acord amb la taula d’identificació

digital està disponible al web de la Generalitat

de zones. Damunt d’aquesta cartografia també

de Catalunya, a l’apartat de cartografia.

Figura 4. Exemple de zonificació de l’àrea restaurada a l’activitat Sanson (municipi de St. Feliu del Llobregat)
en funció de criteris morfològics, substrat edàfic utilitzat i tipus de formació vegetal. Les lletres identifiquen
cada zona d’acord amb la codificació utilitzada a la taula 2, i estan localitzades aproximadament al centroide
de cada zona. Les línies roges delimiten les coordenades màximes i mínimes del conjunt de l’àrea avaluada.
Representació sobre ortofotoimatge 1:5000 de l’ICC.
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ÀREA RESTAURADA
Identificació
màx
de l’àrea
mín

X
4
4

Identificació de
zones
A
B
C
D
E
F
G
H
I

4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2

1
0

Y
5
5

9
0

0
0

4
4

5
5

8
8

5
4

5
6

0
8

ZONES RESTAURADES
Codi SIG (Coordenades UTM del punt central: centroide X, centroide Y)
X
Y
2
1
2
0
0
4
5
8
5
0
0
2
1
3
0
0
4
5
8
4
9
0
2
1
1
0
0
4
5
8
6
0
0
2
1
1
0
0
4
5
8
4
9
0
2
1
0
0
0
4
5
8
5
3
0
2
0
7
0
0
4
5
8
5
1
0
2
0
8
0
0
4
5
8
5
4
0
2
1
1
0
0
4
5
8
4
8
0
2
1
1
0
0
4
5
8
5
1
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Taula 2. Exemple de taula de zonificació de l’àrea representada a la figura 4. L’àrea s’identifica mitjançant les
coordenades UTM màximes i mínimes mentre que les zones s’identifiquen amb les coordenades del punt central
(centroide).

3.3. Treball de camp
i recull de dades

està estructurada en dos nivells o àmbits: el nivell d’àrea restaurada, que comprèn la totalitat
de la superfície objecte d’avaluació, i el nivell

Un cop identificada correctament l’àrea i subdi-

de zona, que són les unitats en què se subdivi-

vidida en zones segons els criteris anteriorment

deix l’àrea restaurada. Seguidament es donen

descrits, el pas següent és realitzar el treball de

les instruccions per realitzar els mostrejos i les

camp necessari per obtenir les dades que han de

mesures a fer, que hauran d’aportar la informa-

permetre l’avaluació de la restauració. Com s’ha

ció necessària per emplenar els formularis. No

explicat, la recollida d’informació en el protocol

obstant això, no tots els camps especificats als
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formularis fan referència a mesures a realitzar a

3.4.1. Rebliments

les zones avaluades, sinó que també es demana
informació sobre algunes actuacions realitzades

En aquest apartat es demana informació refe-

en el marc dels treballs de restauració, com ara si

rent als rebliments utilitzats per a la conforma-

s’han utilitzat esmenes o adobs per a corregir els

ció morfològica de la zona avaluada. Per tant, es

substrats edàfics, especificacions referents a les

tracta d’un apartat que ha de subministrar infor-

tasques de sembra i de plantació, o al reg, en el

mació rellevant per explicar la presència eventu-

cas que es duguin a terme, entre altres. Aquesta

al de determinats processos, sobretot pel que fa

informació ha d’ajudar a interpretar els resultats

a l’estabilitat del terreny.

obtinguts al camp i a detectar possibles riscs, així
com a avaluar l’eficàcia de les mesures dutes a

En primer lloc es demana la identificació dels

terme. Per facilitar la recollida de dades pel que

materials utilitzats en el rebliment. Cal marcar

fa a la caracterització de la zona s’ha preparat

la casella o les caselles corresponents, en funció

una fitxa de camp, que es pot trobar a l’annex VI.

de si s’ha utilitzat un sol material o la mescla de
diversos. Cal especificar per a cadascun dels materials utilitzats la seva composició majoritària,

3.4. Caracterització de
la zona

procedència, així com una aproximació a la densitat aparent. En el cas que s’hagi utilitzat més d’un
material cal especificar la proporció de mescla.

En aquest apartat es descriuen els aspectes concrets vinculats a l’avaluació de cadascuna de les

A l’apartat abocadors/runams cal especificar si

zones en què s’ha dividit l’àrea a avaluar. S’expli-

la zona que s’avalua ha estat un abocador (de re-

quen els mètodes proposats per a l’obtenció de

sidus miners o d’altres tipologies) i les mesures

les dades, així com la forma com s’han de pre-

preses per minimitzar el risc associat (segella-

sentar aquestes dades en els formularis.

ment, sistema de recollida de lixiviats). També es
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demana si es detecta la presència de residus a

si s’ha col·locat material de drenatge a la base del

menys de 50 cm de la superfície, la qual cosa su-

rebliment, si aquest s’assenta sobre plans d’es-

posaria una situació de risc, sobretot quan s’han

tratificació o de falla, així com la inclinació de la

fet els rebliments amb residus no inerts.

plataforma (base de roca consolidada) sobre la
qual s’assenta el rebliment. Per tal d’informar

Seguidament es fa referència de forma específi-

sobre la disposició dels materials en el rebliment

ca a l’estabilitat dels rebliments. Cal informar de

se’n demana un esquema simplificat.

Figura 5.
Aflorament en
superfície de
residus de la
construcció
en un talús
d’un abocador
en procés de
restauració
(foto: V.
Carabassa).

3.4.2. Risc geotécnic

text de la restauració d’activitats extractives,

En aquest apartat del formulari es demana in-

sobretot en els primers estadis, i que poden po-

formació referent a processos geotècnics que

sar en risc l’estabilitat del talús. Seguidament

puguin ocórrer a les zones avaluades. Es tracta

es presenten els aspectes avaluats i les meto-

de processos relativament habituals en el con-

dologies de mesura associades a cadascun.
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Superfície afectada per caiguda de
pedres i/o blocs
Pretén quantificar el procés de caiguda des-

El GPS també ens pot servir per localitzar el
punt on s’ha detectat el fenomen per després
delimitar-ne l’àrea d’afecció en un SIG.

controlada de blocs o pedres. Es tracta de determinar els principals punts de despreniment i
d’acumulació per així poder delimitar la superfície afectada. En el cas de superfícies petites (de
l’ordre de centenars de metres quadrats) la mesura es pot realitzar directament al camp, utilitzant una cinta mètrica o similar. Quan les superfícies són més grans es pot recórrer a l’ús de SIG
i cartografia detallada, preferiblement ortofotoimatges, per delimitar la superfície. Per poder
realitzar aquesta delimitació haurem de buscar
punts de referència que ens serviran per delimitar amb precisió la superfície afectada. Un procediment intermedi és l’ús de sistemes GPS que
permeten emmagatzemar recorreguts (tracks).
Així doncs, si disposem d’un receptor GPS, recorrent el perímetre de la superfície afectada
per caigudes amb el mode d’emmagatzematge
de track activat obtindrem un vector que, un cop
descarregat mitjançant el programari adequat,
ens permetrà conèixer la superfície afectada.

Figura 6. Despreniment
de blocs en un front amb
afectació al talús situat
a la base a l’activitat
extractiva Montlleó, situada
al municipi de Castellgalí.
(foto: V. Carabassa).
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Superfície afectada per corriments i/o

Detecció d’altres problemes/indicis

esllavissades

d’inestabilitat

La mesura d’aquest paràmetre té com a objectiu

Aquest paràmetre té com a objectiu determinar

determinar la superfície afectada per aquests

la presència d’indicis d’inestabilitat geotècnica

processos, tant la de la zona mateixa que s’ha

a la zona avaluada com esquerdes de tracció,

esllavissat com l’afectada pel desplaçament de

bombaments, subsidència, o inclinació del tronc

la massa de terra. El mètode a utilitzar és el ma-

dels arbres. Es tracta d’anotar la presència

teix que per al cas anterior, és a dir, per a super-

d’aquests indicis a la casella corresponent del

fícies petites mesura directa sobre el terreny i

formulari.

per a superfícies més grans delimitació sobre
ortofotoimatges recents.

Altres indicis que també caldrà tenir en compte i
anotar en el cas que s’observin són la inclinació

DELIMITACIÓ DE LA SUPERFÍCIE AFECTADA
PER DESPRENIMENTS I/O ESLLAVISSADES

del tronc dels arbres (com a indicador d’inestabilitat) o la presència d’esquerdes o falles en fronts.

Es proposa delimitar la superfície afectada per
aquests processos geomorfològics mitjançant

3.4.3. Xarxa de drenatge

representació sobre cartografia, agafant referències sobre el terreny (arbres, bermes, parets

Tots els paràmetres inclosos dins d’aquest grup

verticals, sòl nu, etc.) o utilitzant un GPS. Un cop

tenen com a objectiu valorar l’estat de la xarxa

delimitada l’àrea afectada es pot obtenir la super-

de drenatge per detectar-ne indicis de degrada-

fície mitjançant un SIG. Si la superfície afectada és

ció, mal funcionament o situacions anòmales. La

petita es pot fer també la mesura directament al

mesura d’aquests paràmetres requereix fer un

camp, utilitzant una cinta mètrica o similar.

recorregut detallat seguint les principals cana-
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litzacions. De forma prèvia al mostreig dels dre-

vació i recompte directe de la xarxa de drenatge

natges és convenient representar la xarxa sobre

existent a cadascuna de les zones fixades. Es

cartografia detallada, identificant les diferents

comptarà el nombre de canals trencats que pro-

estructures presents (canals d’evacuació, canals

voquin la sortida d’aigua de la xarxa de drenatge i

d’absorció, baixants, basses de sedimentació,

s’anotarà a la casella pertinent.

etc.)2. Els criteris per diferenciar els canals seran,
per una banda la funcionalitat (canals d’evacuació i canals d’absorció), i per l’altra la ramificació
(un canal que es bifurca passa a constituir dos
canals) i la secció (diferenciació dels canals en
funció de la capacitat d’evacuació/absorció). En el
cas que es detecti alguna disfunció (trencament
de canals, rebliments, canals no funcionals) caldrà representar-la també al mapa.

Trencament de canals (bermes, cordons,
baixants)
Aquest ítem té com a objectiu detectar la presència de trencaments en les estructures de desguàs
i concentració de l’escorrentiu, que poden ocasi-

Figura 7. El trencament de les estructures de control
de l’escorrentiu pot ocasionar problemes d’erosió
rellevants que a la vegada poden posar en risc el
conjunt de la restauració (foto: V. Carabassa).

onar l’entrada o circulació d’aigua d’escorrentia
per la zona restaurada en quantitats excessives.
La mesura d’aquest paràmetre es farà per obser-

2

Vegeu-ne les definicions al glossari.
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Rebliment de canals d’evacuació
Aquest paràmetre pretén detectar problemes
vinculats al rebliment d’estructures d’evacuació.
Igualment que per al cas anterior, la seva mesura
es farà mitjançant una observació detallada de la
zona avaluada, recorrent les principals estructures
de la xarxa de drenatge. Es comptaran el nombre
de canals reblerts que han perdut la seva funció
Figura 8. Canal d’evacuació d’una berma que ha
perdut la seva funció a causa del seu rebliment,
provocant l’entrada d’aigua al talús inferior. Conca
minera de Vallcebre (foto: V. Carabassa).

d’evacuació a causa d’aquest rebliment. S’anotarà
el nombre de canals reblerts a la casella pertinent.

Funcionalitat dels canals

DETECCIÓ DE TRECAMENTS/REBLIMENTS/
FUNCIONALITAT DE LA XARXA

Aquest paràmetre té com a objectiu avaluar la funcionalitat de la xarxa i detectar-ne possibles disfuncions. Es tracta de mostrejar la xarxa de drenatge

En primer lloc, cal representar la xarxa de drenat-

avaluant-ne l’estat. Per una banda, es comptarà el

ge sobre cartografia detallada (vegeu la figura 9).

nombre de canals amb presència de vegetació al

Un cop representada anirem resseguint les prin-

seu interior. Per l’altra, es comptarà el nombre de

cipals estructures i anotarem al mapa els punts

canals soscavats. Finalment, es comptarà el nom-

on s’observen trencaments o rebliments. També

bre de canals no funcionals, és a dir, aquells que no

ens fixarem en l’estat dels canals (revegetats,

realitzen la seva funció de canalització, evacuació o

soscavats) i ho anotarem. Finalment, cal anotar

absorció. El criteri per classificar un canal en una

també la presència de canals no funcionals.

determinada categoria és que presenti una de les
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Figura 9. Representació de la xarxa de drenatge d’una activitat extractiva restaurada. La línia groga ressegueix
els límits de l’activitat. Les línies blaves representen els principals canals i estructures de control de
l’escorrentiu. Les línies vermelles indiquen aquelles seccions on s’han detectat problemes de conservació
de la xarxa (trencaments, erosió, etc.).

característiques següents en més del 50% de la

trats edàfics i abans de la revegetació, quan el

seva extensió: revegetació, no-funcionalitat o erosió.

sòl està nu. Són processos que s’haurien de donar en punts concrets d’un talús, fruit d’un pen-

3.4.4. Erosió i degradació física

dent o una longitud de talús excessius, o potser
d’un problema a la xarxa de drenatge. En tot cas,
si una part important de la zona està afectada

Superfície afectada per processos erosius

per erosió caldrà prendre mesures per corregir aquesta situació, evitant així que vagi a més

La presència de processos erosius pot donar-se

i que es pugui estendre a altres zones. Per tant,

amb facilitat en zones restaurades amb pendents

és important determinar l’abast dels processos

elevats, sobretot després de l’estesa dels subs-

d’erosió concentrada que es puguin donar a la
27
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zona avaluada. Per fer-ho cal delimitar les zones

tenen una profunditat de més de 5 cm. El límit in-

on es detecten solcs d’erosió o xaragalls de més

ferior el delimitarà la unió dels punts de desguàs

de 5 cm de profunditat. Quan la superfície afecta-

dels xaragalls o solcs. En el cas que els xaragalls

da és petita es pot mesurar directament al camp,

estiguin separats més de 10 m es comptaran de

mitjançant una cinta mètrica o similar. Quan la

forma independent, és a dir, constituint dues zo-

superfície és major es poden utilitzar mètodes

nes d’afectació diferents. En el cas que hi hagi un

com els proposats per a les mesures de super-

únic xaragall o solc, ja sigui perquè està a més de

fície afectada per riscos geotècnics. Els límits

10 metres dels altres o perquè és l’únic existent a

laterals de la zona afectada s’establiran agafant

la zona, no es comptarà la superfície afectada per

com a referència els xaragalls de profunditat su-

aquest, sempre i quan la seva amplada màxima

perior a 5 cm situats més a l’exterior de la zona.

sigui inferior a un metre. Tampoc es comptaran

El límit superior el delimitarà la línia que uneix

aquells xaragalls ja estabilitzats, que presenten

els punts a partir dels quals els xaragalls o solcs

vegetació al seu interior. Per considerar un xaragall com a estabilitzat haurà de presentar vege-

DELIMITACIÓ DE LA SUPERFÍCIE AFECTADA
PER PROCESSOS EROSIUS

tació en tota la seva longitud.

Es proposa delimitar la superfície afectada per

Volum de sòl perdut

aquests processos mitjançant representació
sobre cartografia, agafant referències sobre el

La metodologia proposada per a la mesura

terreny (arbres, bermes, parets verticals, sòl nu,

d’aquest paràmetre consisteix en l’estimació del

etc.) o utilitzant un GPS. Un cop delimitada l’àrea

volum aproximat de sòl perdut per erosió con-

afectada es pot obtenir la superfície mitjançant

centrada, mitjançant cubicació simple dels xa-

un SIG. Si la superfície afectada és petita es pot

ragalls i dels solcs d’erosió. Sabent la superfície

fer també la mesura directament al camp, utilit-

afectada per erosió i el temps transcorregut des

zant una cinta mètrica o similar.

de l’estesa del substrat edàfic podem fer una
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estimació del volum de sòl perdut per unitat de

mant el volum perdut per a cada xaragall i di-

superfície i per any.

vidint-ho per la superfície afectada i pel temps
transcorregut des de l’estesa obtindrem una

La cubicació dels xaragalls es pot fer de forma

taxa de pèrdua de sòl.

directa, és a dir, mesurant la longitud, amplada i fondària de cada xaragall, i a partir d’aquí

Igualment que per al cas de les mesures de su-

deduint el volum de sòl perdut, tot considerant

perfície afectada per processos erosius, no es

una secció ideal triangular (de base l’amplada

mesuraran aquells xaragalls que estiguin com-

del xaragall i d’alçada igual a la profunditat). Su-

pletament revegetats.

Figura 10. La
presència de
vegetació a
l’interior dels
xaragalls és
un indicador
d’estabilització
del procés
erosiu. Activitat
extractiva Àrids
Bofill Calcària,
municipi de
Regencós (foto:
V. Carabassa).
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MESURA DEL VOLUM DEL SÒL PERDUT

tre s’expressa de forma relativa al conjunt de
la superfície avaluada.

Es mesurarà el volum de sòl perdut per cubicació
dels xaragalls o solcs d’erosió de més de 5 cm

La determinació d’aquest paràmetre es pot

de profunditat i s’expressarà en funció del temps

fer simultàniament amb les mesures refe-

transcorregut des de l’estesa i de la superfície

rents a recobriment vegetal, registrant també

afectada per erosió, mesurada tal com s’ha indi-

la superfície coberta per altres elements com

cat anteriorment. La cubicació del volum de sòl

ara pedres, vegetació morta, fullaraca (restes

perdut es farà mesurant la llargada, fondària i

orgàniques), etc. Es tracta d’aprofitar dos dels

amplada dels xaragalls o solcs detectats. No es

costats perpendiculars de la parcel·la que cal

tindran en compte aquells xaragalls o solcs que

fixar per fer les mesures de llenyoses (vegeu

presenten vegetació densa al seu interior.

l’apartat referent a vegetació) per realitzar
dos transsectes. Les parcel·les s’estableixen
utilitzant una cinta mètrica que ens permet

Recobriment efectiu del sòl

delimitar un quadrat mitjançant unes varetes
metàl·liques que disposem a cada vèrtex de

Aquest paràmetre pretén valorar el grau de

la parcel·la, conformant un quadrat. Es reco-

protecció del sòl enfront de l’impacte de les

mana que aquestes parcel·les tinguin unes di-

gotes de pluja mitjançant diverses formes de

mensions de 10x10 m, per la qual cosa cada

recobriment. L’indicador proposat és el reco-

transsecte tindrà una longitud de 10 m. Per a

briment del sòl per vegetació baixa (que reco-

cada zona a avaluar s’establirà un mínim de

breix el sòl a menys de 50 cm d’alçada), per

4 parcel·les, incrementant aquest nombre en

pedres o per restes orgàniques, el que es co-

dos parcel·les per cada hectàrea de més ava-

neix com recobriment efectiu. Aquest paràme-

luada (vegeu la figura 11).
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Així doncs, el nombre total de parcel·les que
caldrà mesurar en una zona avaluada el podem
calcular d’acord amb la fórmula següent:

Nombre de parcel·les = 4 + 2S
On S és la superfície de la zona avaluada,
expressada en hectàrees.

Figura 11. Exemple de
delimitació de parcel·les
per a la realització de
mesures de vegetació i
de recobriment efectiu
en una zona restaurada
(delimitada per la línia
taronja) al Dipòsit
Tòrrechs (municipi de
Saldes). La superfície és
aproximadament d’1 ha,
per la qual cosa s’han fixat
6 parcel·les de mostreig
al llarg de tota la zona
(quadrats vermells). Les
parcel·les es disposen
en direcció al pendent,
amb costats de 10 m.
Ortofotoimatge de l’ICC.
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No obstant això, si el tipus de coberta és molt

Cada transsecte (costat d’una determinada parcel·la)

homogeni en tota la zona a avaluar (p. ex. una

el dividirem en seccions de 20 cm de longitud i anota-

zona restaurada com a prat en què el recobri-

rem a la fitxa de camp aquelles seccions on predomi-

ment herbaci és homogeni i continu en tota la

ni el recobriment efectiu (herbes, arbusts, arbres amb

zona) es podrà reduir el nombre de parcel·les

capçada a menys de 50 cm del terra, vegetació mor-

a realitzar, sempre que les mesures obtingudes

ta o pedres). Per a la realització d’aquestes mesures

siguin representatives.

ens serà molt útil la fitxa de camp de caracterització
de zona, on s’adjunten un seguit de taules que orien-

MESURA DEL RECOBRIMENT EFECTIU

ten i faciliten la presa de mesures de recobriment.

Aquesta mesura es realitzarà de forma si-

Per passar els resultats a la fitxa de caracterització el

multània a les de recobriment vegetal (ve-

que haurem de fer simplement és calcular el percen-

geu l’apartat “Coberta vegetal”). Es mesurarà

tatge de recobriment per a cada transsecte (nombre

el nombre de seccions de 20 cm de longitud

de seccions amb recobriment x 2) i fer la mitjana per

on s’observa algun tipus de recobriment (ve-

al conjunt de transsectes de la zona. Aquest mètode

getació, restes orgàniques, pedres) sobre un

s’utilitzarà per mesurar i calcular totes les dades re-

transsecte de 10 m. Els transsectes de 10

ferents a recobriment (herbaci, de llenyoses i efectiu).

m es definiran utilitzant els costats de les
parcel·les disposades per les mesures de

Altres processos erosius o de degradació

vegetació. Per a l’obtenció d’una mesura representativa del conjunt de la zona s’hauran

Aquest ítem té com a objectiu valorar de forma

de mesurar un mínim de 8 transsectes (4

qualitativa la presència d’indicis d’altres proces-

parcel·les), distribuïts de forma que cobrei-

sos d’erosió o de degradació física tals com en-

xin tota la zona avaluada.

crostament superficial, cimentació, compacta-
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Figura 12. Fragment de transsecte per a la mesura del recobriment mitjançant una cinta mètrica. S’observen
tres seccions de 20 cm on predomina el recobriment herbaci, dues on el recobriment és produït per fullaraca i
dues més on no hi ha plantes i s’observa el sòl nu (foto: V. Carabassa).

ció, erosió laminar o erosió subsuperficial. Es

sència de sediments al peu del talús (com a

tracta d’anotar la presència d’indicis d’aquests

indicadors d’erosió laminar), forats tubulars o

processos en el cas que els observem durant

enfonsaments localitzats del terreny (indica-

el mostreig de la zona, seguint les indicacions

dors d’erosió subsuperficial), crostes a la su-

proporcionades als formularis de camp. Alguns

perfície del sòl (encrostament superficial) o la

indicis de processos de degradació o erosió po-

formació de bassals o dificultat de penetrar

den ser la presència de pedestals, pinacles o

al sòl (compactació o cimentació), entre d’al-

arrels descalçades al llarg del talús, o la pre-

tres (vegeu la figura 13).

Erosió
laminar

Erosió
subsuperficial

Encrostament
superficial

Compactació/
Cimentació

Pedestals o pinacles al
llarg del talús.
Arrels descalçades.
Sediments al peu del
talús.

Forats tubulars
Enfonsaments localitzats
del terreny.

Crostes o làmines de sòl
en superfície.

Formació de bassals
Dificultat de penetrar al
sòl.

Taula 3. Principals indicis de processos de degradació, al marge de l’erosió concentrada, que es poden observar
en zones restaurades.
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Figura 13. Processos de degradació, al marge de l’erosió concentrada, que es poden donar en zones restaurades i
indicis de la seva ocurrència, d’esquerra a dreta i de dalt a baix: formació de crosta superficial, detall de la crosta,
erosió subsuperficial (sufossió) a causa de la composició i disposició del rebliment, pinacle format sota una pedra
per erosió laminar, acumulació de sediments ocasionada per erosió laminar, i entollament provocat per una baixa
capacitat d’infiltració dels substrats reposats (fotografies: J.M. Alcañiz i V. Carabassa).

3.4.5. Qualitat dels substrats

pedregós), substrat pedregós inert (substrats
biològicament inactius i amb un contingut de

En aquest apartat es tracta de definir el tipus

terra fina entre el 20% i el 40%), substrat fi in-

de material utilitzat com a substrat edàfic, així

ert (substrats biològicament inactius i amb un

com les esmenes o adobs incorporats. En pri-

contingut de terra fina superior al 40%) i terra

mer lloc es demana la tipificació del material

vegetal (substrat biològicament actiu i que con-

en funció de quatre categories: sense substrat

té propàguls). Un cop tipificat el material, cal

(en el cas que no s’hagi afegit substrat edà-

determinar-ne la procedència (sobretot en el

fic o que s’utilitzi un substrat extremadament

cas de material de procedència externa a l’ac-
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tivitat), la proporció volumètrica de mescla (en

tes d’aportació externa, etc.) i que per tant

el cas que s’hagi utilitzat més d’un material) i la

permeten el creixement i desenvolupament

data d’estesa del material.

radicular, caldrà tenir-los en compte a l’hora de determinar la profunditat efectiva del

En el cas de zones on no hi hagi substrat edà-

sòl. Aquests materials, tot i presentar segu-

fic (parets verticals, tarteres, etc.) no es realit-

rament deficiències químiques, tenen unes

zaran les mesures corresponents a la qualitat

propietats físiques que poden equivaldre a

dels substrats.

les que s’observen en els horitzons profunds
en un sòl natural.

Gruix del sòl reposat
Per tal de dur a terme aquesta mesura es
El gruix de sòl reposat a les zones restaura-

pot utilitzar una sonda o vareta que clava-

des és un paràmetre clau que condicionarà

rem fins a tocar el rebliment o material de

l’establiment de la vegetació. Cal garantir un

base. També es poden fer escandalls o ra-

gruix mínim de 20 cm si es vol una cober-

ses amb una aixada. Es proposa mostrejar

ta herbàcia i arbustiva. Aquest gruix haurà

un mínim de 20 punts per cada hectàrea

de ser superior si es vol obtenir una coberta

restaurada, per tal que els resultats obtin-

arbòria. Gruixos inferiors limitaran de for-

guts siguin representatius. Per passar les

ma important l’establiment de la vegetació,

dades a la fitxa de caracterització només

i per tant l’èxit de la restauració. En el cas

haurem de calcular la mitjana de totes les

que s’hagin utilitzat materials de rebliment

mesures. En el cas de sòls molt profunds,

terrígens o fàcilment edafitzables (estèrils

on el rebliment està constituït per materi-

de mina o rebutjos que es disgreguen ràpi-

als edafitzables, es pot fer una estimació

dament, terra vegetal, cobertura, terres ne-

del seu gruix.
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Mostreig del sòl
Es pot aprofitar aquesta operació per obtenir
mostres de sòl de diferents punts i preparar una
mostra composta que utilitzarem per a la determinació dels paràmetres fisicoquímics. Per agaMESURA DE LA PROFUNDITAT DEL SÒL

far la mostra de sòl utilitzarem una pala o una
aixada, procurant agafar sempre el mateix vo-

Un procediment consisteix a clavar una vareta

lum de terra per a tota la fondària en què es clavi

metàl·lica fins que ja no es pugui aprofundir més

l’eina. Per a sòls poc pedregosos es pot utilitzar

i mesurar el tros de vareta que s’ha clavat. L’al-

també una sonda edafològica de barrina. En tot

tre procediment, recomanat quan es tracta de

cas, la densitat de mostreig mai serà inferior a

sòls pedregosos, consisteix a fer un forat, apro-

la de les mesures de gruix del sòl, és a dir, 20

fundint fins que s’arribi al substrat de rebliment,

punts per cada hectàrea mostrejada. A l’hora de

i mesurar la profunditat del forat amb un regle

mostrejar es procurarà no agafar els blocs (frac-

de fuster o similar. Per tal que les mesures si-

ció de més de 25 cm de diàmetre), ja que aquesta

guin representatives caldrà fer-ne un mínim de

fracció es determina a part de forma qualitativa,

20 per hectàrea, i donar el valor mitjà.

documentant-ne la presència en superfície.

Quan el substrat de rebliment és terrigen o fàcil-

Les mostres es barrejaran fins a obtenir una

ment edafitzable la profunditat de sòl s’obtindrà

mescla homogènia, el que s’anomena una

per estimació, la qual cosa requereix conèixer

mostra composta. És important deixar asse-

la potència i composició del rebliment (vegeu

car la mostra a l’aire i disgregar-la trencant

l’apartat referent a rebliment).

els terrossos, per evitar que es puguin con-
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fondre amb graves a l’hora de garbellar-la.
Un cop seca i disgregada, aquesta mostra
composta és la que es garbellarà per obtenir
les diferents fraccions d’elements grollers i

MOSTREIG DEL SÒL

terra fina (vegeu l’apartat “Proporció de terra
fina i elements grollers”). La fracció de terra

Cal agafar una mostra dels 20 cm superficials

fina, de diàmetre inferior als 2 mm, és la que

del sòl en un mínim de 20 punts per hectà-

posteriorment s’enviarà a un laboratori acre-

rea, distribuïts de forma homogènia per tota

ditat perquè sigui analitzada.

la zona. En el cas de substrats poc pedregosos
es pot utilitzar una sonda edafològica o simi-

Proporció de terra fina i elements grollers

lar. Si el sòl és pedregós i no es pot utilitzar la
sonda es recomana fer un forat fins uns 20 cm

Aquest paràmetre dóna informació de la pe-

de profunditat amb una pala, aixada o similar,

dregositat del substrat utilitzat, que condi-

agafant la mateixa quantitat de sòl per tota la

ciona moltes de les propietats del sòl. Una

profunditat. En el cas que n’hi hagi, els blocs

proporció moderada de graves i pedres no

de més de 25 cm de diàmetre no s’agafaran, i

és un inconvenient per a un sòl emprat en la

se n’estimarà l’abundància de forma qualita-

restauració d’una activitat extractiva, sinó tot

tiva (presència de blocs de més de 25 cm en

el contrari. Aquests elements contribueixen a

superfície).

fer el substrat més estable, menys vulnerable a l’erosió i segurament més semblant al

El conjunt de les mostres s’homogeneïtzarà

sòl natural. No obstant això, cal garantir que

de manera que s’obtingui una mostra com-

el substrat reposat tingui un mínim d’un 20%

posta, que sigui representativa del sòl la

de terra fina.

zona avaluada.
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El contingut i les diferents proporcions d’elements grollers s’obtenen garbellant la mostra
Determinació del contingut de terra
fina, graves i pedres

amb sedassos de diferents mides, excepte per
al cas dels blocs de més de 25 cm de diàmetre,
la presència i distribució dels quals es deter-

La mostra composta, obtinguda després de bar-

mina de forma qualitativa per simple obser-

rejar el conjunt de mostres obtingudes en el pro-

vació. Es recomana que la determinació de les

cés mostreig, es deixarà assecar estesa sobre

diferents fraccions es faci a l’activitat extracti-

un paper o similar durant uns dies. Un cop seca,

va mateixa ja que en cas contrari caldrà enviar

garbellarem la mostra amb un sedàs de 75 mm.

al laboratori el conjunt de la mostra composta

La fracció retinguda al garbell està constituïda

(vegeu a l’annex I el material necessari per re-

per pedres (fracció amb diàmetres d’entre 250

alitzar aquesta determinació). Així doncs, gar-

mm i 75 mm). La mostra que hagi passat pel

bellant la mostra amb un sedàs de 75 mm de

garbell de 75 mm la garbellarem de nou amb un

llum de malla separarem les pedres (de 250 a

garbell de 2 mm. La fracció retinguda al garbell

75 mm de diàmetre) de la resta de la mostra.

correspon a les graves (75-2 mm) i la que hagi

Garbellant la fracció restant amb un sedàs de

passat pel garbell a la terra fina (<2 mm). Pesant

2 mm obtindrem, per una banda, la fracció de

les tres fraccions i expressant-les en funció del

graves (de 75 a 2 mm de diàmetre), i per l’altra,

pes global de la mostra composta obtindrem la

la fracció de terra fina (< 2 mm), que és la que

proporció de les diferents fraccions.

s’enviarà a un laboratori especialitzat perquè
realitzi les anàlisis fisicoquímiques requerides.

La fracció de terra fina és la que s’enviarà a

Expressant el pes de la fracció de diàmetre infe-

un laboratori acreditat per obtenir una anàlisi

rior als 2 mm respecte al pes del conjunt de la

fisicoquímica.

mostra, en coneixerem la proporció de terra fina.
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Per a més informació sobre el mostreig del
sòl i la determinació del contingut d’elements
grollers i terra fina podeu consultar el manual d’Utilització de fangs de depuradora en
restauració, que es pot descarregar del web
de la Generalitat.

Presència d’impropis
En aquest ítem es considera la presència de
plàstics, ferros, runa, vidres o altres residus
que es poden trobar barrejats amb el substrat, sobretot quan aquest prové de rebaixos
d’obres. Aprofitant les mesures de profunditat del sòl i la presa de mostres ens fixarem
en la presència d’impropis a la zona avaluada. En el cas que se n’observin, cal anotar el
nombre de punts on s’han observat (considerant un radi efectiu de mostreig d’un metre, és a dir, si s’observen impropis situats a
menys d’un metre de distància l’un de l’altre
es comptabilitzarà com un sol punt).

Figura 14. És important controlar la presència
d’impropis quan s’accepten terres procedents
de l’exterior de l’activitat. A la foto: fragment de
formigó en una zona restaurada transportat amb
terres procedents d’un rebaix (foto: V. Carabassa).
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Analítica del sòl

Matèria orgànica/Nitrogen (contingut de matèria
orgànica oxidable, nitrogen Kjeldhal), Disponibilitat

Aquest apartat és l’únic que, a causa de la neces-

de nutrients (pH, fòsfor assimilable, potassi) i Sali-

sitat d’aparells específics i personal especialitzat,

nitat (conductimetria de l’extracte 1:5, excepte en

no pot realitzar el personal mateix de les activitats

explotacions de sals minerals, on es realitzarà la

extractives, requerint la contractació de serveis

conductimetria sobre l’extracte de pasta satura-

externs. Per altra banda, en aquells casos en què

da). És important indicar el laboratori que ha efec-

no hi ha substrat (p. ex. en zones amb parets ver-

tuat les anàlisis, la referència donada pel labora-

ticals o inundades) o aquest és extremadament

tori i la data en què es va efectuar el mostreig.

pedregós (p. ex. tarteres) no es podran realitzar
les mesures corresponents a aquest apartat.

A la guia d’Utilització de fangs de depuradora en
restauració, així com al Manual per a la restauració

La presa de mostres a analitzar es durà a terme

de pedreres de roca calcària en clima mediterrani

seguint la metodologia descrita (vegeu els apar-

es donen valors de referència que poden ajudar

tats referents a Gruix de sòl reposat i Contingut de

a valorar els resultats analítics dels diferents pa-

terra fina). Un cop es disposi de la fracció corres-

ràmetres fisicoquímics.

ponent a la terra fina, aquesta s’enviarà a un laboratori acreditat, etiquetada correctament amb les

Esmenes, adobs i cobertes

dades identificatives de cada zona. Al web de la
Generalitat es pot trobar una relació dels labora-

La utilització d’esmenes orgàniques o adobs

toris de sòls acreditats. Els laboratoris proposats

de diferent naturalesa és habitual en la restau-

disposen de menús analítics que inclouen els pa-

ració d’activitats extractives. Cal especificar el

ràmetres fisicoquímics requerits en aquest pro-

tipus d’esmena o adob aplicat (fertilitzant quí-

tocol: Textura (contingut de sorres, llims i argiles),

mic, fangs EDAR, compost, fems, purins, algues,
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etc.), la procedència o marca comercial, la dosi

zada). Pel que fa a la plantació, també es de-

i la data d’aplicació. Si s’han aplicat restes ve-

manen les espècies plantades, la mida de la

getals triturades (palla trinxada, estelles de

part no enterrada dels plançons per a cada es-

fusta, etc.), malles orgàniques (malla de fibra

pècie, la densitat de plantació per espècie i la

de coco, de jute, etc.) o altres tècniques de bio-

data en què s’ha efectuat. En el cas que s’ha-

enginyeria per a l’estabilització de superfícies

gin realitzat tasques de reposició d’individus

també cal indicar-ho.

morts caldrà fer-ho constar també. Finalment,
una darrera operació a documentar és el reg,

3.4.6. Coberta vegetal

especificant-ne el tipus i la durada.

Un cop relacionades les tasques per a l’estaEl primer que cal fer en aquest apartat és do-

bliment de la coberta vegetal s’efectuaran els

cumentar les tasques relacionades amb l’esta-

inventaris i les mesures que han de permetre

bliment de la coberta vegetal, és a dir, les la-

descriure de forma semiquantitativa la cober-

bors de sembra, plantació i reg. El coneixement

ta vegetal existent a la zona avaluada. Sempre

d’aquesta informació ens permetrà avaluar

que es pugui, s’utilitzarà el nom científic de les

l’èxit de les tasques d’establiment i detectar

espècies, tot i que en cas de dubte es podran

possibles mancances o limitacions. Per tant,

diferenciar amb un nom establert per l’avalua-

cal aportar les dades referents a sembres es-

dor (p. ex. herbàcia de flors grogues, herbàcia

pecificant les espècies sembrades, la propor-

de fulles llargues, etc). A la xarxa existeixen

ció de cada espècie en la mescla de llavors (%

multitud de webs amb moltes imatges i infor-

de cadascuna, en pes), la data i la densitat de

mació accessible que poden ajudar a l’ava-

sembra, així com una petita descripció del pro-

luador a identificar alguna espècie en cas de

cés de sembra (metodologia de sembra utilit-

dubte. Algunes són les del Banc de Dades de
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Biodiversitat de Catalunya (http://biodiver.bio.

És convenient realitzar les mesures referents

ub.es/biocat/index.jsp) o l’Herbari Virtual del

a vegetació en el moment en què les plantes

Mediterrani Occidental (http://herbarivirtual.

estiguin florides o ben desenvolupades, cosa

uib.es/cat-med/index.html).

que en facilitarà la identificació, per la qual
cosa s’aconsella dur a terme el treball de
camp al llarg de la primavera.

Figura 15. És important realitzar les
mesures de vegetació, especialment
de les plantes arbustives i herbàcies,
quan aquesta estigui florida. A la foto:
vegetació herbàcia florida en una
zona restaurada amb fangs d’EDAR
a l’activitat La República, municipi de
Palol de Revardit (foto: J.M. Alcañiz).
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que afavoreix i contribueix a la recuperació de

Riquesa florística

les funcions i estructura de l’ecosistema. Per
això se li presta una atenció especial en aquest

Utilitzant les parcel·les de mostreig expli-

procés d’avaluació de les zones restaurades. Es

cades a l’apartat de recobriment efectiu

tracta d’un dels apartats que pot representar un

del sòl, l’avaluador es fixarà en el nombre

major volum de feina, sobretot perquè requereix

d’espècies herbàcies diferents i les comp-

la comparació amb els sistemes de referència,

tarà. Si l’avaluador és capaç d’arribar a la

és a dir, amb aquells sistemes o formacions ve-

identificació de les plantes herbàcies, serà

getals que s’han pres com a model en la restau-

d’utilitat per saber si ja s’ha identificat una

ració. Així doncs, si el que pretén el programa de

espècie prèviament o no. No obstant això,

restauració és la recreació d’un alzinar mediter-

no és necessària la identificació científica

rani, primer s’hauran de realitzar les mesures

de les espècies per fer aquesta avaluació

a aquest alzinar i després a la zona avaluada,

simplificada de la riquesa florística, ja que

de manera que puguem comparar els resultats

es considera una tasca pròpia d’especialis-

obtinguts a un i altre lloc. Per tal d’obtenir re-

tes. Per això es demana tan sols que es di-

sultats representatius, caldrà realitzar aquestes

ferenciïn les espècies amb una denominació

mesures sobre el sistema de referència en una

arbitrària, si no s’és capaç d’identificar-les

superfície representativa, equivalent a la de la

pel seu nom vulgar o científic. Cal prestar

zona avaluada. Els paràmetres que caldrà me-

molta atenció a la varietat de plantes, pe-

surar tant a la zona avaluada com al sistema de

tites i més grans, que pot haver-hi dins de

referència són: Recobriment vegetal, Diversitat

la parcel·la de mostreig. Com s’ha comentat,

d’espècies llenyoses, Densitat de llenyoses i Ri-

aquesta determinació s’ha de realitzar tam-

quesa florística.

bé als sistemes de referència.
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Mesura de la riquesa florística

Patró de distribució

Recompte del nombre d’espècies diferents ob-

Un altre aspecte a tenir en compte és la dis-

servades en parcel·les de mostreig de 10x10m.

tribució de la coberta vegetal sobre el terreny.

No és imprescindible identificar-ne l’espècie

Algunes tipologies de distribució de la cober-

però sí diferenciar-les. Es realitzaran les mesu-

ta herbàcia són en forma de clapes aïllades,

res en un mínim de 4 parcel·les de mostreig.

concentrada en franges, homogènia i contínua
per a tota la zona, homogènia però que deixa

Aquesta mesura es durà a terme tant a la zona

zones al descobert (vegeu la figura 16), o una

restaurada com a la referència.

combinació d’aquestes.

Figura 16. Tipologies de distribució de la coberta vegetal: a) franja a la base del talús; b) en clapes; c) homogènia
contínua; d) homogènia discontínua (foto: V. Carabassa).
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Recobriment vegetal
Aquest paràmetre inclou dos indicadors:
recobriment herbaci i recobriment de llenyoses. La mesura es realitza aprofitant les
parcel·les de mostreig de 10x10 m. La meto-

MESURA DE RECOBRIMENT VEGETAL

dologia és la mateixa que la utilitzada per a
les mesures de recobriment efectiu, és a dir,

El recobriment vegetal es mesurarà de for-

mitjançant mesures cada 20 cm en transsec-

ma conjunta amb el recobriment efectiu del

tes de 10 m. Per a cada secció de 20 cm s’ano-

sòl (vegeu l’apartat “Erosió i degradació físi-

tarà el tipus de recobriment predominant. No

ca”), aprofitant les parcel·les de mostreig de

obstant això, en aquest cas només compta-

vegetació. Realitzant un transsecte de 10 m

rem, per separat, el recobriment d‘herbàcies

haurem d’anotar el nombre de seccions de 20

i el de llenyoses, tant si són arbustives com

cm que presenten recobriment per herbàcies

arbòries. Pel que fa a les llenyoses, es tindrà

o per llenyoses (arbustives o arbòries). Per

en compte també el recobriment de la capça-

obtenir una mesura representativa del conjunt

da, encara que aquesta estigui a més de 50

de la zona es realitzaran un mínim de 8 trans-

cm del terra. Per a la realització d’aquestes

sectes, distribuïts de forma que es cobreixi

mesures ens serà molt útil la fitxa de camp

tota la zona restaurada. Per poder comparar

de caracterització de zona, on s’adjunten un

els resultats caldrà realitzar aquestes mesu-

seguit de taules que orienten i faciliten les

res també al sistema de referència.

mesures de recobriment.
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Diversitat de llenyoses

per 100, ja que el resultat cal expressar-lo en
peus/ha.

Aquest paràmetre es mesura aprofitant les mateixes parcel·les de mostreig del recobriment

En el cas que hi hagi espècies llenyoses que es

abans esmentades. Cal identificar clarament to-

trobin en una alta densitat (p. ex. petits plançons)

tes les espècies llenyoses (arbustives i arbòries)

o que sigui difícil determinar-ne el nombre de

presents en cada quadrat de mostreig. El resultat

peus (p. ex. esbarzers), a l’hora de fer-ne el mos-

final serà un llistat amb totes les espècies arbus-

treig cal anotar la seva presència (P) o absència

tives i arbòries presents a la zona avaluada.

(0) en els quadrats de mostreig, sense fer el recompte de peus. En aquests casos, el resultat fi-

Comparant el llistat d’espècies de la referència

nal serà un valor de freqüència que ens informa-

respecte al de la zona avaluada sabrem quina és

rà sobre el percentatge de parcel·les on s’hagi

la proporció d’espècies del sistema natural a imi-

detectat una espècie determinada.

tar que són també presents a la zona avaluada.

Densitat de llenyoses

A continuació es mostra un exemple de taula de
resultats de la fitxa de camp obtinguda després

Aquesta mesura també es realitza aprofitant les

del mostreig de llenyoses en una zona restaurada

parcel·les de mostreig de 10x10 m. Al mateix

en la qual s’han establert 6 quadrats de mostreig

temps que s’identifiquen les espècies llenyoses

(columnes). Com es pot veure, per a dues espècies

cal comptar el nombre de peus existents de ca-

(Ulex parviflorus, gatosa i Inula viscosa, olivarda) es

dascuna dins de cada quadrat. El resultat final

donen els valors de presència o absència (P o 0),

s’obté fent la mitjana dels valors obtinguts pel

davant la impossibilitat de comptar-ne el nombre

conjunt de quadrats de mostreig i multiplicant-la

de peus. En canvi, per a les altres tres espècies
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(Pistacea lentiscus, llentiscle; Pinus halepensis, pi
blanc i Quercus ilex, alzina) es donen els resultats
referents a densitat:
Espècie
Ulex parviflorus
Inula viscosa
Pistacea lentiscus
Pinus halepensis
Quercus ilex ssp. ilex

Densitat actual (peus/100 m2) o freqüència (Presència (P) Absència (0)), per quadrats de mostreig
P
0
0
P
P
P
P
0
0
0
0
P
25
13
0
2
28
9
7
2
8
10
12
0
3
0
3
2
0
0

A partir d’aquesta taula, els resultats definitius
calculats segons la metodologia explicada anteriorment són:
Espècie
Rubia peregrina
Inula viscosa
Pistacea lentiscus
Pinus halepensis
Quercus ilex ssp. ilex

Densitat actual (peus/ha) o freqüència, per al conjunt
de la zona avaluada
1+0+0+1+1+1 = 4 ÷ 6 = 0,7 (freqüència)
1+0+0+0+0+1 = 2 ÷ 6 = 0,3 (freqüència)
25+13+0+2+28+9 = 77 ÷ 6 = 12,83 × 100 = 1283 (peus/ha)
7+2+8+10+12+0 = 39 ÷ 6 = 6,5 × 100 = 650 (peus/ha)
3+0+3+2+0+0 = 8 ÷ 6 = 1,33 × 100 = 133 (peus/ha)

Comparant aquests resultats de la zona avaluada amb els obtinguts en el sistema de referència
podrem conèixer de manera aproximada com de
semblants són ambdós sistemes pel que fa a la
densitat de llenyoses.
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Mesura de la diversitat i densitat
de llenyoses

Desenvolupament de llenyoses

La diversitat s’estima mitjançant la identificació

En aquest apartat es demana que l’avaluador

de les espècies d’arbres i arbustos presents en

es fixi en la presència de problemes o senyals

parcel·les de mostreig de 10 x 10 m. La densi-

d’alarma vinculats al desenvolupament vegetal

tat de llenyoses s’obté comptant a cada parcel·la

de les llenyoses. Cal reportar la presència de

el nombre de peus de cada espècie. Per obtenir

problemes com el nanisme (peus anormalment

una dada representativa cal fer aquestes mesu-

petits), les fulles cloròtiques (grogues), l’afec-

res en un mínim de 4 parcel·les per zona, i ex-

tació per plagues, el creixement desestructurat

pressar els resultats com una mitjana. Per poder

(creixement anòmal, que no segueix l’estructu-

comparar els resultats caldrà realitzar aquestes

ra o la forma típica de l’espècie, generalment

mesures també en el sistema de referència.

a causa de l’acció d’herbívors o a deficiències
de nutrients), etc. Aquest reconeixement es pot
fer al mateix temps que es mesura la densitat
de llenyoses.

Figura 17. Pi afectat per la pastura de
cabres i ovelles en una zona restaurada
en l’activitat Can Brossa (Maçanet de
la Selva). S’observa un creixement
desestructurat, major en amplada que
en alçada (foto: V. Carabassa).
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Superfície ocupada per espècies invasores
Tal com es fa amb els processos geotècnics o
erosius, per al cas de les plantes invasores es demana la delimitació de l’àrea que ocupen, per tal
d’aproximar-se al grau d’expansió de l’espècie a la
zona avaluada. Això requereix, per tant, la identificació d’aquestes espècies, per la qual cosa es pot
recórrer als manuals o als webs esmentats anteriorment.

De la mateixa manera que per als casos de la superfície afectada per erosió, caiguda de pedres
o corriments, la superfície ocupada es pot obtenir directament al camp, mitjançant una cinta
mètrica o similar, o a través de l’ús d’un SIG. Es
demana la presentació dels resultats de forma
relativa a la superfície total de la zona avaluada.

Figura 18. Canyes com Arundo donax
(a dalt) i gramínies invasores com
Cortaderia selloana (a baix), són algunes
de les plantes invasores freqüents en
zones restaurades i que cal mesurar-ne
l’extensió (fotografies: V. Carabassa).
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Mesura de la superfície ocupada per
invasores

cies invasores o exòtiques s’hauria d’evitar.

Es proposa delimitar la superfície ocupada per

nèixer per la presència d’individus que no han

plantes invasores mitjançant representació so-

estat plantats o sembrats. En el cas que se’n

bre cartografia, agafant referències sobre el

detecti l’entrada és important identificar-ne

terreny (arbres, bermes, parets verticals, sòl nu,

l’espècie, tant si es troba dins dels quadrats

etc.) o utilitzant un GPS. Un cop delimitada l’àrea

de mostreig de la vegetació com si s’observa

afectada es pot obtenir la superfície mitjançant

fora d’aquests. Cal fer-ho constar a l’apartat

un SIG. Si la superfície afectada és petita es pot

corresponent de la fitxa de camp. Si bé és fre-

fer la mesura directament al camp, utilitzant una

qüent l’entrada espontània de plantes herbà-

cinta mètrica o similar.

cies, en aquest apartat només es considerarà

L’entrada d’espècies autòctones es pot reco-

l’entrada de plantes llenyoses, tant si són arbustives com arbòries.

Reclutament de llenyoses
Espècies llenyoses que donen fruit carnós
Un altre aspecte a considerar és l’entrada espontània de plantes llenyoses, com a criteri

Un element que afavoreix la integració ecolò-

de dinàmica de la vegetació. Aquesta entrada

gica de la zona restaurada és la plantació o es-

es pot produir a través de diferents vectors de

tabliment d’espècies vegetals que serveixen

transport com poden ser el vent, els excrements

com a font d’aliment per a algunes espècies

d’ocells, les terres utilitzades per a la creació

d’ocells o vertebrats. És el cas de les espècies

del substrat, les esmenes orgàniques utilitza-

llenyoses que donen fruits carnosos, com el

des, etc. L’entrada d’espècies autòctones s’ha

càdec (Juniperus oxycedrus), l’arboç (Arbutus

de fomentar, mentre que la presència d’espè-

unedo) o el lledoner (Celtis australis), entre al-
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tres, que són a la vegada font d’aliment, lloc

gui efectiva, cal que els individus presents si-

de reproducció i refugi per a un conjunt de

guin sexualment madurs, i per tant produeixin

grups faunístics. És per tant important repor-

fruits, i que hi siguin en un nombre suficient.

tar-ne la presència a les àrees restaurades,

És per això que al formulari es demana tant el

per la qual cosa el formulari preveu un camp

nombre d’espècies amb fruits carnosos iden-

específic perquè sigui utilitzat per a aquest

tificades a l’àrea restaurada com el nombre

objectiu. Cal, però, ser conscient que amb la

d’individus presents. No cal fer un recompte

simple presència d’aquestes espècies no n’hi

exhaustiu del nombre d’individus si aquests

ha prou per afavorir la integració ecològica.

hi són abundants, ja que apareixeran en els

Perquè la presència d’aquestes espècies si-

recomptes fets a les parcel·les de mostreig.

Figura 19. La presència d’espècies llenyoses amb fruits carnosos afavoreix l’entrada de fauna a les zones
restaurades. D’esquerra a dreta, cireretes de pastor, els fruits de l’arboç (Arbutus unedo) i detall de les fulles
asimètriques del lledoner (Celtis australis) (fotografies: O. Ortiz).
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3.5. Caracterització de
l’àrea

Integració geomorfològica
La integració geomorfològica de l’àrea restau-

En aquest apartat es descriuen aspectes de la

rada és un aspecte clau en l’harmonització pai-

restauració més globals, que s’han d’avaluar

satgística de les zones restaurades. Sempre cal

en el conjunt de l’àrea. Alguns dels paràmetres

evitar aquelles morfologies artificials, excessi-

considerats són de difícil quantificació, per la

vament anguloses o lineals. En tot cas, cal de-

qual cosa molts dels indicadors proposats són

fugir aquelles morfologies que no són pròpies

qualitatius. Per a la identificació de l’àrea es de-

de l’entorn de l’activitat extractiva. Per exemple,

manen les coordenades UTM màximes i míni-

una restauració efectuada en una zona de petits

mes, el nom amb què s’acostuma anomenar-la

turons on predominen les formes suaus i arro-

(si existeix), i la seva superfície.

donides haurà d’evitar deixar fronts rocosos a
la vista o fer grans abancalaments. Un exemple

3.5.1. Integració paisatgística

molt comú ens l’ofereixen els runams aïllats. És
difícil integrar en qualsevol paisatge aquestes
estructures, sobretot quan són de dimensions

Un aspecte important en la restauració, de difícil

grans i presenten morfologies tabulars que so-

valoració quantitativa, és el grau d’integració pai-

bresurten per l’horitzó. Per tant, és important

satgística de la zona restaurada amb l’entorn de

controlar la magnitud, disposició i conformació

la pedrera. Es proposa valorar-lo de forma global

final dels runams per facilitar-ne la integració

per a tota l’àrea restaurada des de miradors o ob-

paisatgística. En tot cas, quan l’àrea restaurada

servatoris que permetin tenir una visió del conjunt

imiti les morfologies presents en el paisatge en

de les zones restaurades en una determinada ac-

el qual s’integra caldrà fer-ho constar a l’apartat

tivitat i el seu entorn en un context paisatgístic.

corresponent de la fitxa.
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Figura 20. La presència de fronts rocosos en contextos paisatgístics que no hi són habituals fa difícil la
integració paisatgística de les restauracions. A la fotografia: diferents perspectives del front deixat a la guixera
San Pedro, al municipi de Sta. Margarida de Montbui (fotografies: V. Carabassa).

Altres aspectes que cal tenir en compte són,

Xarxa de camins

per exemple, el manteniment de la línia de
l’horitzó des de qualsevol punt d’observació, o

La valoració de la xarxa de camins és també

almenys des dels més freqüentats. Això facilita

un aspecte rellevant a tenir en compte en la

en gran mesura la integració de les activitats

integració paisatgística de les àrees restau-

extractives en el seu conjunt, incloses les àrees

rades. És desitjable que una zona restaura-

restaurades. Per altra banda, el disseny d’una

da només disposi dels camins transitables

xarxa de drenatge que imiti la natural, el man-

en vehicle que siguin estrictament neces-

teniment de pendents i longituds de talussos

saris, i que se suprimeixin totes les pistes

similars als naturals o l’envelliment de la roca

que no tenen utilitat un cop finalitzada la

quan es deixen fronts descoberts, són mesures

restauració. També cal evitar deixar camins

que faciliten la integració paisatgística de les

amb amplades excessives per a l’ús que els

àrees restaurades.

correspongui.
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Per tant, en aquest apartat s’intenta valorar

Un altre aspecte que es valora és la funciona-

l’adequació i utilitat de la xarxa de camins mit-

litat dels camins per la seva connexió amb la

jançant alguns indicadors senzills. Per una ban-

xarxa de camins exteriors a l’àrea restaurada,

da es demana la densitat de camins, és a dir, els

és a dir, que la xarxa de camins de l’interior

quilòmetres de pistes que hi ha dins d’una àrea

de l’àrea restaurada presenti connexió amb la

restaurada en relació amb la seva superfície.

xarxa pública limítrofa o contigua a l’activitat,

Això es pot estimar circulant sobre les pistes

sense comptar l’entrada principal. També es

situades a l’interior de l’activitat amb un vehicle

valora el fet que els camins donin accés a una

o utilitzant un SIG i cartografia detallada. No es

zona d’interès per a lleure, turisme o educa-

comptaran els camins de la xarxa pública que

ció que s’hagi pogut habilitar a l’interior de la

passin per l’interior de l’activitat.

restauració.

Figura 21. Cal
evitar deixar
camins a les àrees
restaurades quan
no està previst el
seu ús posterior.
Per tant, la seva
restauració i
integració també
són necessàries.
A la foto: extensió
de substrat
edàfic als camins
de l’activitat
Maria Teresa
(Ulldecona),
en procés de
restauració (foto:
V. Martorell).
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Finalment, un darrer aspecte que cal mesurar

cal valorar la similitud del color de la zona res-

és l’amplada mitjana dels camins. Aquest pa-

taurada respecte al sistema de referència. En el

ràmetre es pot mesurar directament sobre el

cas que el color de la zona restaurada i el de la

terreny, amb l’ús d’una cinta mètrica o similar, o

referència sigui el mateix, cal aprofundir més en

mitjançant SIG i cartografia detallada.

l’anàlisi i fixar-nos en la intensitat d’aquest color.
És habitual que a les zones restaurades, malgrat

Per tal de localitzar geogràficament la xarxa de

que puguin presentar el mateix color que la refe-

camins es demana la seva representació sobre

rència, s’observin diferències en la intensitat (p.

cartografia detallada. Aquest mapa de camins

ex. una zona restaurada en la qual dominen les

es pot adjuntar al final de les fitxes juntament

herbàcies ruderals segurament presentarà un

amb la resta de mapes (xarxa de drenatge, pro-

verd més intens que la brolla de referència).

cessos geotècnics/erosió).
Un altre ítem que cal considerar és la integra-

Integració cromàtica/textural

ció textural. Aquest aspecte fa referència, entre altres, a la rugositat del paisatge, és a dir, si

Aquest apartat valora el cromatisme de l’àrea

correspon a una textura llisa o rugosa. Per això

restaurada, la seva intensitat, i la textura en re-

caldrà comparar aquest aspecte de l’àrea avalu-

lació amb el sistema de referència o l’entorn. El

ada respecte al sistema de referència. Així, per

cromatisme fa referència a la gamma de color

exemple, un prat presenta una textura més aviat

i la seva intensitat. És habitual que, sobretot en

llisa, quan es mira des d’un observatori panorà-

els primers estadis de la restauració, les zones

mic situat a una distància suficient (per exemple,

restaurades presentin una coloració diferent a

uns 2 km), a causa de la manca d’elements que

la dels sistemes presos com a referència de la

destaquin i de l’estructura horitzontal i vertical

restauració. És per això que en aquest apartat

relativament homogènies. En canvi, un alzinar
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mediterrani observat des de la mateixa distància

ponderació, es proposa analitzar la visió de l’àrea

presentarà una textura més aviat rugosa, a cau-

restaurada des de punts d’observació potencial

sa de l’efecte de relleu de les capçades.

lligats a l’activitat turística o indrets freqüentats.

Conca visual

La determinació de la conca visual de l’àrea restaurada es duu a terme seguint el mètode esta-

Es considera necessari ponderar el possible im-

blert per Molina i Tudela (2002). Segons aquest

pacte paisatgístic lligat al cromatisme i la textura

mètode, s’estableixen punts d’elevat potencial

o la geoforma des de diferents observatoris situ-

de visualització que consisteixen bàsicament en

ats dins de la seva conca visual. Per fer aquesta

les vies de comunicació principals i els nuclis

Figura 22. En els
primers estadis d’una
restauració, quan
encara predomina
l’estrat herbaci, és
difícil aconseguir
una integració
cromàtica de les
zones restaurades.
A la imatge es pot
veure la diferència
en la intensitat
del verd entre una
zona restaurada
i la zona natural
contigua. Igualment
també s’aprecia una
diferència rellevant
en la textura (foto: V.
Carabassa).
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urbans des dels quals s’observa l’àrea restau-

entre elles mateixes i amb les zones naturals

rada a menys de 10 km de distància. S’afegiran

contigües, és un aspecte també important de la

a aquesta llista els punts d’interès turístic i de

restauració, ja que permet, facilita o assegura els

lleure des dels quals és visible l’àrea restaurada

moviments de desplaçament, de distribució i de

i que es trobin dins d’aquest radi

colonització de les espècies.

Valoració visual

Existència de barreres ecològiques

Finalment, per poder fer una valoració visual del

En contraposició a la permeabilitat ecològica

conjunt de l’àrea es demana un petit reportatge

d’un territori, l’efecte de barrera ecològica és la

fotogràfic, en el qual s’hauria de mostrar l’àrea

qualitat de l’entorn que dificulta o impedeix els

restaurada des dels principals punts d’observa-

moviments d’organismes vius a través seu. Im-

ció. Cal fer constar la data en què s’han realitzat

plica per tant una reducció, més o menys dràsti-

les fotografies perquè el receptor de la informa-

ca, de la probabilitat que aquests moviments es

ció tingui una referència temporal, tot i que hau-

donin. Per tant, l’efecte barrera el podem enten-

rien de ser el més recents possible.

dre com una resistència al moviment de les espècies que, en aquest cas, limita l’entrada d’es-

3.5.2. Connectivitat ecològica

pècies a l’àrea restaurada. Aquesta oposició al
moviment pot ser a causa de barreres físiques,
químiques, i de percepció desfavorable.

És evident que aquest també és un aspecte que
cal valorar de forma global, considerant el con-

Aquells elements del territori que presentin si-

junt de les zones restaurades. L’afavoriment de la

tuacions on el canvi de gradient ambiental sigui

connectivitat ecològica de les àrees restaurades,

relativament acusat actuaran potencialment
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com a barrera ecològica. Per això, a la fitxa cor-

Presència d’estructures d’afavoriment

responent a aquest apartat es demana per a la

de la fauna

transició entre l’àrea restaurada i les zones naturals contigües. Així, per exemple, una zona res-

En contraposició a les barreres ecològiques, l’es-

taurada com a prat de muntanya situada al costat

tabliment d’estructures d’afavoriment de la fauna

d’un bosc presentarà una transició brusca, amb

és una mesura que incrementa les possibilitats

canvi de coberta, que pot dificultar la permeabi-

d’entrada de noves espècies a les zones restau-

litat ecològica per a determinades espècies. En

rades, afavorint per tant el procés mateix de res-

canvi, una zona restaurada com a bosc, situada al

tauració. Per aquesta raó, la presència d’abeura-

costat d’un bosc, i amb arbres de més de 5 me-

dors o la construcció de caus o nius són mesures

tres, representarà una transició favorable, ja que

que cal reportar ja que afavoriran la recuperació

la coberta és la mateixa i el port pot ser bastant

faunística de les zones restaurades. El protocol

semblant al de l’ecosistema natural contigu.

preveu un apartat sobre aquests aspectes, on cal
marcar les caselles pertinents en funció de qui-

Un altre aspecte en què el protocol fa un esment

nes estructures hi ha a la zona restaurada.

especial és en l’existència de barreres físiques
com camins amb talussos pronunciats, tanques,
cingles, etc. Aquests elements, sobretot quan es

3.5.3. Fauna

troben a les zones de transició amb els ecosistemes naturals, poden actuar com a barreres

Aquest paràmetre pretén valorar l’entrada de

ecològiques dificultant la recuperació funcional i

fauna a l’àrea restaurada mitjançant el recomp-

estructural de les zones restaurades. És per això

te d’indicis i observacions directes. L’entrada i

que cal reportar la presència d’aquests elements

establiment de fauna a les àrees restaurades,

quan actuen com a barrera.

sempre que no causi danys generalitzats a la
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Figura 23. La construcció de basses o de forats en fronts són mesures que faciliten l’entrada de fauna i
afavoreixen la colonització en àrees restaurades (foto: V. Carabassa).

vegetació o al sòl, suposa un pas important en
la restauració d’un ecosistema.

Els indicadors proposats per mesurar l’entrada
de fauna són: nombre d’espècies diferents observades pel personal de l’explotació dins de l’àrea,
presència de femtes, terreny remogut, petjades,
rastres, presència de caus/nius i observació d’invertebrats (formigues, abelles, etc.). És convenient
aprofitar el coneixement del personal que treballa
a l’explotació per reportar la presència d’espècies
que és difícil observar en una visita d’avaluació
(senglars, perdius, conills, cabirols, etc.).

Figura 24. La presència de femtes o petjades
és un indici clar de l’entrada de fauna en àrees
restaurades. A la foto: femtes de conill a la
restauració de l’activitat Clariana Blanc, al municipi
de La Gornal (foto: V. Carabassa).
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3.5.4. Accions antròpiques
impactants

Abocaments incontrolats
Una de les accions que contribueixen en la mar-

Un últim aspecte que preveu el protocol és el

ginalització de les àrees restaurades és l’abo-

que fa referència a accions antròpiques que pro-

cament incontrolat de residus. La presència

voquen la degradació de les zones restaurades i

d’aquest fet ha de ser reportat també a les fitxes

que es produeixen sobretot quan ja han finalitzat

d’avaluació. Cal especificar el tipus de residu, la

els treballs de restauració. És, per tant, aquesta

seva distribució i la superfície que ocupa. El ter-

fase postrestauració un moment important que

me distribució fa referència a com s’estructura

cal controlar per evitar la marginalització o de-

l’abocament, si en una zona concreta de l’activitat

gradació de l’espai.

(p. ex. abocament d’un camió) o bé de forma dis-

Figura 25. La presència d’abocaments a les àrees restaurades en dificulta la integració i en facilita la
marginalització (foto: V. Carabassa).
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Figura 26. La circulació incontrolada de tot-terrenys (esquerra), motocicletes (centre) o altres vehicles a les
àrees restaurades és una pràctica que cal evitar. La disposició de cartells a aquestes àrees pot tenir un efecte
dissuasori (dreta), tot i que la mesura més efectiva és impedir l’accés (fotografies: V. Carabassa).

persa (p. ex. abocament de deixalles al llarg de

es restaurades es converteixen en circuits

tota l’àrea a causa de la freqüentació de l’espai).

improvisats de motocicletes o fins i tot tot-

La superfície fa referència als metres quadrats

terrenys, que provoquen impactes rellevants i

ocupats pels residus en qüestió.

diversos a les zones restaurades. Per tant, és
una pràctica que cal reportar a l’apartat perti-

Circulació de vehicles/maquinària fora de

nent, i sobretot evitar mitjançant el control de

les vies habilitades

l’entrada a l’explotació, la senyalització correcta o si s’escau la denúncia a les autoritats

Aquesta és una pràctica que s’ha detectat en

competents. Al formulari es demana també

algunes activitats extractives restaurades on

una valoració de la magnitud del procés, és a

s’ha finalitzat el procés extractiu, tot i que més

dir, si es produeix de forma generalitzada al

rarament també s’ha reportat en algunes ex-

conjunt de l’àrea restaurada o si està concen-

plotacions actives. En aquests casos, les àre-

trat en alguna zona determinada.
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Pastura
La pastura de la zona restaurada s’hauria d’evitar durant els primers anys, de manera que cal
controlar-la i reportar-ne l’existència i la intensitat, en el cas que s’hagi dut a terme, ja que pot
ajudar a explicar alguns efectes sobre la vegetació i el sòl. La fitxa del protocol en preveu un
apartat específic.

Presència de construccions/instal·lacions
en desús/runams no restaurats
La presència de construccions o instal·lacions
vinculades a l’activitat extractiva, com ara cintes
de transport o els seus ancoratges, oficines, magatzems o altres construccions que no tenen un
ús específic en el context de la restauració, han
de ser enderrocades un cop ha finalitzat el procés productiu i, en tot cas, abans de finalitzar la
restauració. Igualment, els runams miners han
Figura 27. La pastura de les àrees recentment
restaurades és una pràctica que cal evitar ja que
pot malmetre de forma irreversible les plantacions
efectuades, a més de provocar erosió per trepig,
entre altres (fotografies: V. Carabassa).
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La presència d’aquestes estructures dificulta la
integració paisatgística de les àrees restaurades i en facilita la marginalització. Per tant, cal
reportar-ne l’existència. No obstant això, no és
el mateix la presència de restes d’una planta de
formigó que la de la caseta d’una bàscula, per
la qual cosa també és important reportar-ne les
dimensions i la superfície que ocupa. Aquestes
mesures es poden realitzar per aproximació.

Igualment que per a altres aspectes, es demana
una localització d’aquestes estructures sobre un
mapa o una ortofotoimatge, que es pot adjuntar
també a l’annex amb la resta de la cartografia.

Figura 28. La presència de construccions i
instal·lacions en desús dificulta la integració
paisatgística de les àrees restaurades i n’afavoreix
la marginalització (fotografies: V. Carabassa).
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3.6. Restauracions a la
xarxa Natura 2000

pècie protegida determinada. Si bé l’objectiu
d’aquest protocol no és avaluar específicament
aquestes actuacions en espais naturals prote-

En el cas de restauracions efectuades dins dels

gits, aporta informació suficient sobre la qua-

límits de zones incloses a la xarxa Natura 2000

litat de la restauració, tot i que en aquest cas

cal prestar especial atenció als plans i mesu-

seria convenient complementar-lo amb avalu-

res de gestió fixades per l’Administració per a

acions específiques sobre els hàbitats o les es-

la protecció dels hàbitats o espècies concre-

pecies que estiguin protegides en aquell indret,

tes en aquell espai. La restauració de l’activi-

realitzades per especialistes. Per tant, aquest

tat extractiva pot permetre la creació d’algun

tipus d’avaluacions específiques queden fora

hàbitat d’interès comunitari o afavorir una es-

de l’abast d’aquest protocol.

Espais de la Xarxa Natura 2000
Límits comarcals

Font: Generalitat de Catalunya
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4. Interpretació dels resultats
Una vegada emplenats els formularis de camp i

de garantia pot ser inviable o molt costós incidir

obtinguts els resultats del conjunt dels paràme-

en la correcció d’alguns dels aspectes avaluats

tres d’avaluació, és el moment d’interpretar-los

com a deficients (qualitat del sòl, risc geotèc-

i treure’n conclusions. Per tal de guiar aquesta

nic, adaptació geomorfològica, etc.). Per evitar

interpretació es proposen funcions de transfor-

aquestes situacions al final del període de garan-

mació per a cadascun dels paràmetres. L’objec-

tia és important fer un seguiment dels paràme-

tiu d’aquestes funcions és traduir els valors dels

tres proposats durant les diferents fases de la

diferents paràmetres/indicadors, expressats en

restauració, de manera que sigui més fàcil corre-

unitats diferents, al que s’anomena unitats de

gir aquells aspectes en els quals s’hagin detectat

qualitat ambiental (UQA), comparables entre si.

deficiències o situacions d’alerta o crítiques.

Les UQA són una mesura relativa de la qualitat
d’un factor ambiental en relació amb uns valors

Seguidament es presenten les funcions de trans-

o rangs de referència que defineixen situacions

formació establertes pels diferents paràmetres

òptimes, crítiques i intermèdies. Per tal de definir

d’avaluació, agrupades en vuit categories: risc

aquestes situacions, les UQA prenen valors entre

geotècnic, xarxa de drenatge, erosió/problemes

0 i 1 per a cadascun dels paràmetres avaluats,

físics, qualitat dels substrats, vegetació, integra-

que representen el mínim i l’òptim de qualitat

ció paisatgística, connectivitat ecològica/fauna i

ambiental, respectivament. En el cas que a al-

accions antròpiques impactants. Aquestes funci-

gun dels paràmetres avaluats li correspongui un

ons de transformació són el resultat d’un procés

valor de UQA per sota de 0,5 caldrà plantejar-se

d’integració d’informació bibliogràfica, dades ex-

l’adopció de mesures correctores. No obstant

perimentals i consulta a experts amb la finalitat

això, quan una restauració ja es troba en període

que siguin un instrument d’interpretació de les
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dades vàlid per a la majoria de casos. Restaura-

la zona, o quan la superfície afectada sobrepassa

cions amb característiques especials poden re-

els 5.000 m2. Aquest valor és superior al del pa-

querir interpretacions també específiques d’al-

ràmetre superfície afectada per corriments, que

guns paràmetres.

s’ha fixat en un grau d’afectació del 3% de la superfície de la zona, o quan la superfície afectada

Risc geotècnic

per aquest procés és major a 2.500 m2. El fet que
el criteri de qualitat ambiental per al paràmetre

Per a l’avaluació d’aquest aspecte es tenen en

corriments/esllavissades sigui més restrictiu

compte tres paràmetres: caiguda de blocs i pe-

que el de la caiguda de pedres/blocs és degut al

dres, corriments i esllavissades, i presència

fet que es considera que els corriments o eslla-

d’indicis d’altres processos d’inestabilitat geo-

vissades suposen una inestabilitat o defecte ma-

tècnica. La caiguda de pedres i els corriments

jor que la caiguda de pedres.

es valoren mitjançant l’indicador superfície afectada per aquests processos, mentre que la presència d’indicis d’altres processos geotècnics es
valora de forma qualitativa.

La transformació dels valors d’aquests paràme-

A

No limitant
Acceptable

tres a UQA es fa de forma senzilla mitjançant
funcions decreixents (vegeu la figura 29). El valor

Alerta

crític (UQA=0) per al paràmetre superfície afec-

No apte

tada per la caiguda de blocs s’ha fixat en un grau
d’afectació corresponent al 6% de la superfície de
66

RESTOCAT. Instruccions d’aplicació.

El paràmetre indicis de risc geotècnic es valora

B

No limitant
Acceptable

mitjançant el nombre d’indicis detectats a la zona
avaluada. Es considera que quan s’han detectat
dos o més indicis de risc geotècnic existeix un risc
d’inestabilitat greu, i per tant les UQA prenen un

Alerta
No apte

valor mínim (UQA=0). La situació òptima (UQA=1)
per als tres indicadors s’obté quan no hi ha afectació o no s’ha detectat cap indici d’inestabilitat.

Xarxa de drenatge
C

No limitant
Acceptable

Aquest aspecte es desglossa en tres paràmetres d’avaluació: trencament, rebliment i funcionalitat dels canals. Amb aquests paràmetres s’avalua l’estat de la xarxa de drenatge i si

Alerta
No apte

aquesta compleix amb la funció per a la qual ha
estat dissenyada. Els indicadors utilitzats són
tots quantitatius, la qual cosa permet establir un
sistema d’avaluació més precís, que discrimina
bé situacions diferents (vegeu la figura 30).

Figura 29 A,B,C. Funcions de transformació i
rangs de qualitat ambiental per als paràmetres
d’avaluació del risc geotècnic.

Per al paràmetre trencament de canals l’indicador proposat és el percentatge de canals
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trencats. La funció de transformació és similar

B

No limitant

a la dels paràmetres de risc geotècnic, lineal
decreixent. Es considera que l’estat de la xarxa

Acceptable

és crític (UQA=0) quan hi ha més d’un 20% dels
canals trencats. Per al paràmetre rebliment de

Alerta

canals l’indicador proposat és el percentatge

No apte

de canals que es troben en aquesta situació.
La funció de transformació també és lineal decreixent, situant-se el valor crític a partir d’un
40% de canals reblerts.

Figura 30 A,B. Funcions de transformació i rangs de
qualitat ambiental per als paràmetres trencament
i rebliment de canals.

A

No limitant

El paràmetre funcionalitat de la xarxa s’avalua mitjançant tres indicadors: percentatge de

Acceptable

canals erosionats, percentatge de canals revegetats i percentatge de canals no funcionals.

Alerta
No apte

La funció de transformació està definida per
aquests tres paràmetres com:

UQA (funcionalitat) = (Cr – 2Cnf – Ce) / 100
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on Cr és el percentatge de canals revegetats,

ció. El primer es valora a través de la superfície

Cnf el percentatge de canals no funcionals i Ce

afectada per processos erosius, expressada de

és el percentatge de canals erosionats.

forma relativa a la superfície total de la zona.
El recobriment efectiu també es valora mitjan-

El valor òptim (UQA = 1) per a aquest paràmetre

çant el percentatge de la superfície de la zona

s’obté quan la totalitat dels canals de la xarxa són

que presenta recobriment. El volum de sòl per-

funcionals i estan ben conservats (no s’observen

dut s’expressa de forma relativa a la superfície

signes d’erosió) i revegetats. A partir d’aquest òp-

afectada i als anys transcorreguts des de l’este-

tim, el valor d’UQA decreix en funció del percentat-

sa dels substrats edàfics. Finalment, la presèn-

ge de canals revegetats, penalitzant la presència de

cia d’altres processos erosius s’avalua de forma

canals no funcionals i erosionats. Com es pot veure

qualitativa, pel recompte d’indicis d’aquests pro-

a la fórmula, la presència de canals no funcionals

cessos (vegeu la figura 31).

penalitza més que la presència de canals erosionats o soscavats, ja que es tracta de canals que

La superfície afectada per processos erosius és

no realitzen la funció per a la qual han estat disse-

un indicador de l’extensió del procés a la zona

nyats, la qual cosa incrementa el risc d’erosió.

restaurada. La seva avaluació de forma relativa a
la superfície de la zona té com a objectiu ponderar

Erosió/Problemes físics

l’extensió de l’afectació en funció de l’extensió de
la zona restaurada. Com es pot veure, l’afectació

Dins d’aquest grup s’han inclòs els paràmetres

fins a un 3% de la superfície restaurada es con-

superfície afectada per processos erosius, volum

sidera un resultat òptim. Aquesta tolerància és

de sòl perdut, recobriment efectiu del sòl i pre-

deguda al fet que l’erosió pot ser un fenomen ine-

sència d’altres processos erosius o de degrada-

vitable en determinats casos, principalment quan
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el sòl no presenta recobriment per vegetació, just

efectiu del 30% es comencen a veure efectes signi-

després de l’estesa del substrat edàfic.

ficatius sobre la protecció del sòl, i a partir del 60%
de recobriment s’incrementa de forma molt ràpida

Així com la superfície afectada per processos

aquesta protecció, arribant a un màxim passat el

erosius avalua l’extensió del procés, el volum de

80% de recobriment.

sòl perdut ens dóna informació sobre la intensi-

A

tat d’aquest procés. No obstant això, cal tenir en
compte que tant per la determinació de la super-

Òptim

Acceptable

fície afectada com pel volum de sòl perdut només es tenen en compte els processos actius, de

Alerta

manera que no es comptabilitzaran aquells solcs
No apte

d’erosió que presentin vegetació al seu interior.
De manera semblant al cas de la superfície afectada per erosió, s’ha fixat un valor tolerable de
3 m ha any , per sota del qual el paràmetre
3

-1

-1

encara se situa dins d’un rang òptim (UQA=1). El

B

Òptim

Acceptable

límit crític, a partir del qual la qualitat ambiental
és zero, s’ha situat a 18 m3 ha-1 any-1.
Alerta

Un altre paràmetre inclòs en aquest grup és el recobriment efectiu del sòl. Es tracta d’un paràmetre
rellevant a l’hora de garantir la protecció del sòl
enfront de l’erosió. Amb un valor de recobriment
70
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Un darrer paràmetre inclòs en aquest grup és
el referent a altres processos erosius o de degradació (encrostament superficial, cimentació,
compactació, erosió laminar, erosió subsuperficial). L’indicador proposat és el nombre d’indicis

C

Òptim
Acceptable

d’aquests problemes detectats a la zona restaurada (presència de pinacles, arrels descalçades, acumulació de sediments, forats tubulars,

Alerta

enfonsaments, crosta superficial, entollament,

No apte

etc.). Es tracta d’una aproximació que aporta informació sobre altres processos de degradació
que poden afectar les zones restaurades, a part

D

Òptim

Acceptable

de l’erosió. La funció de transformació proposada penalitza la presència d’aquests processos
de forma lineal fins a un màxim de tres processos diferents detectats, valor a partir del qual la

Alerta

funció pren el valor mínim (UQA=0).

No apte

Qualitat del sòl
Figura 31 A,B,C,D. Funcions de transformació i
rangs de qualitat ambiental per als paràmetres
referents a erosió/degradació.

El grup de paràmetres d’avaluació de la qualitat
del sòl és un dels més amplis, amb 10 paràme-
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tres d’avaluació considerats. Per a la determi-

A

nació dels valors crítics i òptims aplicats a les

Òptim

funcions de transformació que es proposen en

Correcte

aquest apartat, s’han agafat majorment com a
referència els valors fixats al manual d’Utilit-

Alerta

zació de fangs de depuradora en restauració (Al-

No apte

cañiz et al., 2008) i al Manual per a la restauració
de pedreres de roca calcària en clima mediterrani
(Jorba et al., 2010).

Pel que fa al paràmetre profunditat del sòl, es

B

Òptim

considera que 20 cm és la profunditat mínima
per garantir un desenvolupament mínim de la

Correcte

vegetació, mentre que a partir dels 50 cm es pot
considerar que el gruix de sòl no serà un fac-

Alerta

tor limitant per al desenvolupament vegetal.
D’acord amb aquests valors llindar s’ha esta-

No apte

blert la funció de transformació, que presenta
quatre seccions diferenciades que defineixen
rangs de qualitat ambiental (figura 32).
Figura 32 A,B. Funció de transformació a unitats
de qualitat ambiental i rangs de qualitat ambiental
per als paràmetres gruix de sòl reposat i contingut
de terra fina.
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Un altre paràmetre rellevant dins d’aquest grup

ció. Així mateix, el valor òptim es considera que se

és el contingut de terra fina en el sòl restaurat.

situa en el rang 20-30%, que és el contingut d’argi-

Per a la determinació dels valors llindar s’han

la que presenta un sòl franc (figura 33).

agafat com a referència els mateixos manuals
que per al paràmetre gruix de sòl, així com algu-

A

Òptim

nes publicacions científiques. Així doncs, d’acord
Correcte

amb aquestes publicacions, s’ha considerat com
a valor crític un contingut de terra fina del 20%.
Com a òptim s’ha fixat el rang entre el 60% i el

Alerta

80%, ja que es considera que per disminuir la vul-

No apte

nerabilitat del sòl enfront l’erosió, i més en zones
amb forts pendents, és necessària una certa pedregositat que afavoreix la infiltració i l’estabilitat.

B

Per aquesta raó, al rang comprès entre el 80% i el

Òptim

100% la funció de transformació és lineal decrei-

Correcte

xent, arribant a un mínim de 0,6 UQA (figura 32).
Alerta

Per determinar la funció de transformació del contingut d’argiles s’ha agafat com a referència el tri-

No apte

angle de classificació textural proposat per l’USDA
i les indicacions dels manuals citats anteriorment.
Aquests manuals fixen en un 5% d’argiles el valor
crític per considerar un sòl apte per a la restaura-

Figura 33 A,B. Funció de transformació a unitats de qualitat ambiental i rangs de qualitat ambiental per als paràmetres referents a textura (contingut d’argiles i de llims).
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Per a la definició de les funcions de transforma-

El contingut de matèria orgànica és també un

ció de l’indicador contingut de llims s’ha agafat

paràmetre rellevant pel que fa a l’avaluació

també com a referència el triangle textural pro-

de la qualitat dels substrats. Per al disseny

posat per l’USDA i les indicacions del manual

d’aquesta funció de transformació s’han aga-

d’aplicació de fangs en restauració (figura 33).

fat com a referència els manuals anteriorment

Així doncs, es considera que poden existir pro-

citats, així com diverses publicacions científi-

blemes físics vinculats a la textura del sòl quan

ques. En aquest cas s’ha definit una funció en

el contingut de llims sobrepassa el 75%. Un sòl

la qual hi ha dos trams que defineixen valors

amb un contingut de llims superior al 75% es

crítics, per manca i per excés (figura 34). Els

consideraria llimós, i presenta una elevada vul-

valors crítics per falta de matèria orgànica se

nerabilitat respecte a l’erosió i la degradació fí-

situen per sota del 0,8% de matèria orgànica.

sica. En canvi, un sòl amb un contingut de llims

També s’ha fixat un valor llindar que ha de per-

entre un 20% i un 40% es consideraria franc, per

metre penalitzar continguts excessius de ma-

la qual cosa no caldria esperar limitacions físi-

tèria orgànica, amb l’objectiu d’evitar aboca-

ques pel que fa a aquest paràmetre.

ments de residus orgànics. Aquest valor s’ha
fixat en un 15% per evitar penalitzar sòls amb

Aquests dos indicadors (contingut d’argiles i con-

alts continguts naturals de matèria orgànica,

tingut de llims) defineixen el paràmetre textura.

tot i que segurament es podria rebaixar, ja que

Per a la transformació d’aquest paràmetre es

aquests sòls orgànics no són habituals a casa

proposa prendre el valor d’UQA més baix obtin-

nostra. Els valors òptims s’han fixat en contin-

gut en les respectives funcions de transformació,

guts de matèria orgànica d’entre 2% i 6%. Si

amb l’objectiu de detectar possibles limitacions

la informació analítica de què es disposa està

vinculades a la textura del substrat edàfic.

expressada en contingut de carboni orgànic,
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cal multiplicar per un factor (1,72) per obtenir

A

Òptim

l’equivalent en matèria orgànica.

Correcte

Pel que fa a N Kjeldhal s’ha definit una funció
de transformació definida per un primer rang,

Alerta

comprès pels continguts de N inferiors a 0,04%,
No apte

que representen un dèficit de N (UQA=0). Els valors òptims estarien compresos entre un 0,12%
i un 0,2%, mentre que valors superiors a 0,3%
en suposen un excés (figura 34).
B

A efectes de valoració final, la matèria orgànica i el contingut de nitrogen s’agrupen en un

Òptim

Correcte

mateix paràmetre (matèria orgànica/nitrogen),
atesa l’habitual correlació positiva que hi ha en-

Alerta

tre ells. Aquest paràmetre pren el valor d’UQA
més baix obtingut d’ambdós, amb l’objectiu que

No apte

es reflecteixin les possibles limitacions existents en el sòl o terra vegetal.

Figura 34 A,B. Funcions de transformació i rangs
de qualitat ambiental per als paràmetres matèria
orgànica i N Kjeldahl.
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El fòsfor és un macronutrient essencial, i per tant

fina de 80 mg kg-1. Partint d’aquest valor s’ha de-

cal garantir que n’hi haurà una quantitat suficient

finit la funció de transformació, que pren un valor

al sòl, però a la vegada cal evitar-ne l’excés. Per

òptim a partir dels 80 mg kg-1 (figura 35).

a la transformació dels paràmetres de concentració de fòsfor a UQA s’ha dissenyat una funció

A

de transformació amb rangs diferenciats (figura

Òptim

35). En un primer rang, de 0 fins a 6 mg kg-1, es

Correcte

considera que hi ha un dèficit (UQA=0). El segon
rang, de 25 a 50 mg kg-1, seria considerat l’òpAlerta

tim, mentre que valors superiors a 150 mg kg-1
es consideren excessius, de manera que les UQA

No apte

prenen un valor de 0.

Igualment que el fòsfor, el potassi és un macronutrient essencial per a les plantes, ja que participa
en diverses funcions vitals. Per tant, és important
garantir que no hi haurà un dèficit d’aquest nu-

B

Òptim

Correcte

trient, que a més presenta una important transferència entre els diferents compartiments de
l’ecosistema, sobretot entre productors primaris
i els seus consumidors. En tot cas, en sòls forestals es pot garantir que no hi haurà escassetat de
potassi per sobre d’una concentració a la terra
76
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No apte
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hi pot haver limitacions importants per al des-

C

Òptim
Correcte

envolupament d’una restauració en la qual no
es prevegin les restriccions que poden suposar
aquests valors de pH.

Alerta

Com en el cas de la matèria orgànica i el nitroNo apte

gen, i amb l’objectiu que el grup d’aspectes edàfics tingui un nombre de paràmetres d’avaluació similar a la dels altres grups, aquests tres

Figura 35 A,B,C. Funció de transformació i rangs
de qualitat ambiental per als paràmetres fòsfor
Olsen, potassi i pH.

indicadors de fertilitat del sòl, fòsfor, potassi
i pH, s’agrupen en un únic paràmetre que hem
anomenat disponibilitat de nutrients. Per a la
transformació a UQA es prendrà el valor menor

El pH no acostuma a ser un paràmetre limitant

obtingut en les respectives funcions de trans-

quan s’avalua la qualitat dels substrats edàfics

formació, per tal de poder detectar, i reflectir en

utilitzats habitualment en restauració d’activitats

l’avaluació, la presència de possibles limitacions

extractives a casa nostra, tot i que aporta infor-

en qualsevol dels tres indicadors considerats.

mació rellevant, sobretot pel que fa a la disponibilitat dels nutrients minerals. No obstant això, si se

La conductivitat elèctrica de l’extracte aquós ob-

sobrepassen determinats valors poden aparèixer

tingut a partir d’una mostra de sòl dóna una idea

limitacions importants, bàsicament en referència

de la quantitat de sals solubles presents en aquest

a la disponibilitat de nutrients. Així doncs, a par-

sòl. Per tant, si obtenim valors de conductivitat

tir de valors de pH inferiors a 5 i superiors a 9,1

elevats per un determinat sòl tindrem indicis que,
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en aquest sòl, hi poden haver quantitats impor-

(vegeu la figura 36), i per tant la qualitat ambi-

tants de sals. La presència en un sòl de quantitats

ental per a aquest paràmetre es pot considerar

de sal importants implica nivells baixos de fertili-

òptima (UQA=1). En canvi, a partir de valors de

tat per a aquell sòl, que es traduirà en problemes

conductivitat en l’extracte 1:5 de 2,5 dS m-1 és

en el desenvolupament vegetal, i en darrer terme

molt probable que es presentin problemes vin-

en el progrés de la restauració. No obstant això, a

culats a la presència de sals, per la qual cosa

la natura podem trobar de forma natural sòls sa-

considerem aquest valor com a crític (UQA=0).

lins, en els quals es pot desenvolupar vegetació

No obstant això, en explotacions de guix o de

halòfita, adaptada a aquestes condicions, tot i que

sals és habitual que el valor de conductivitat

són pocs els programes de restauració que prete-

de l’extracte 1:5 per als substrats utilitzats en

nen la recreació d’aquests ambients.

la restauració edàfica sigui major a 2,5 dS m-1.
Per a aquest tipus de restauracions cal fer una

Un mètode ràpid i àmpliament utilitzat per de-

valoració específica d’aquest paràmetre i es re-

terminar la salinitat d’un sòl consisteix a me-

comana mesurar la conductivitat de l’extracte

surar la conductivitat elèctrica d’un extracte

anomenat de pasta saturada, que dóna una idea

aquós obtingut mesclant i remenant una mostra

molt més ajustada de la quantitat de sals pre-

de sòl amb aigua destil·lada en una proporció

sents en un sòl. En aquests casos, el valor crític

1:5 (pes:volum), el que s’anomena prova prèvia

de conductivitat de l’extracte de pasta saturada

de la salinitat. Per a aquelles mostres que pre-

a partir del qual es pot considerar que hi hauran

sentin valors inferiors a 0,6 dS m-1 en la prova

limitacions se situa en 5 dS m-1.

prèvia (extracte 1:5) es pot afirmar que no existiran limitacions vinculades a aquest paràmetre
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Òptim

Correcte

Alerta

Nombre de
punts amb
impropis
0
1-2
3-4
>4

UQA

Rangs

1
0,8-0,6
0,4-0,2
0

Òptim
Tolerable
Alerta
No apte

No apte

Figura 36. Funció de transformació i rangs de
qualitat ambiental per al paràmetre conductivitat
elèctrica de l’extracte 1:5.

Vegetació
Els aspectes avaluables a incloure en aquest
grup preveuen fins a sis paràmetres diferenci-

Un darrer paràmetre referent a qualitat dels

ats: recobriment vegetal relatiu al sistema de

substrats és la presència d’impropis en el subs-

referència, proporció de llenyoses pròpies del

trat edàfic (en algunes publicacions anomenats

sistema de referència, densitat de llenyoses, ri-

artefactes d’origen humà). L’indicador que s’ha

quesa florística, superfície ocupada per espècies

pres per quantificar aquest paràmetre és el

exòtiques/invasores i reclutament de llenyoses.

nombre de punts de mostreig en els quals s’ha
detectat presència d’impropis. Per tal de tradu-

El paràmetre recobriment vegetal inclou els

ir aquests valors a UQA s’han fixat els rangs de

indicadors recobriment herbaci i recobriment

qualitat ambiental següents:

llenyós. Per tal d’interpretar aquests valors de
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recobriment es proposa calcular per a cadascun el que hem anomenat recobriment vegetal
diferencial. Entenem com a recobriment herba-

Òptim

Correcte

ci/llenyós diferencial la diferència entre el recobriment herbaci/llenyós mitjà de la zona de
Alerta

referència i el recobriment herbaci/llenyós mitjà de la zona restaurada. Com més gran sigui

No apte

la diferència entre el recobriment a la zona de
referència i a la zona avaluada, menor serà la
qualitat ambiental de la zona avaluada (vegeu la
figura 37). No obstant això, quan el recobriment

Figura 37. Funció de transformació a unitats de
qualitat ambiental per al paràmetre recobriment
vegetal herbàcies/llenyoses.

de llenyoses és superior a la zona avaluada que
a la referència, les UQA per a aquest indicador
prenen un valor òptim (UQA=1). En canvi, quan

Per obtenir un valor conjunt d’UQA per als dos

el recobriment herbaci és superior a la zona

tipus de recobriment es proposa realitzar la

restaurada que a la referència se seguirà la in-

mitjana entre els valors obtinguts per separat,

terpretació que estableix la figura 37, ja que un

sempre que els valors de qualitat ambiental pel

excessiu desenvolupament herbaci pot suposar

recobriment de llenyoses siguin superiors a 0.

un impediment per a l’establiment de la vegeta-

En el cas que les UQA pel recobriment de lle-

ció llenyosa a la zona restaurada.

nyoses prenguin un valor de 0, la qualitat ambiental pel paràmetre recobriment vegetal relatiu
al sistema de referència serà també 0.
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El paràmetre referent a diversitat de llenyoses

Per fer una avaluació acurada dels estrats

es mesura mitjançant l’indicador presència de

arbustiu i arbori, a més de determinar-ne el

llenyoses pròpies del sistema de referència.

recobriment i la diversitat, cal fixar-se també

Per tant, es tracta d’un indicador que també es

en l’abundància relativa de cada espècie, és a

basa en la comparació respecte a la zona de re-

dir, la proporció d’individus d’aquella espècie

ferència. Es considera un bon resultat quan a la

que hi ha a la zona restaurada en relació a la

zona avaluada hi ha més del 50% de les espèci-

referència. Per aquelles espècies presents en

es presents a la referència i per això la qualitat

ambdues zones es calcularà la densitat relati-

ambiental pren el valor d’1 (vegeu la figura 38).

va de cadascuna a la zona restaurada respecte la densitat en la que es troben a la zona de
referència.

Òptim

Correcte

A l’avaluació de la densitat relativa de llenyoses (vegeu la figura 39) cal fixar-se principalment en aquelles situacions on la densitat a

Alerta

la zona restaurada és apreciablement menor
que a la referència, ja que aquest fet pot su-

No apte

posar un alentiment considerable en la consecució dels objectius fixats en el programa de
restauració, o fins i tot l’evolució cap a siste-

Figura 38. Funció de transformació a unitats de
qualitat ambiental per al paràmetre espècies
llenyoses pròpies del sistema de referència.

mes diferents a la referència.
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Pel fet que l’avaluació de la densitat es fa per a

coneix com a reclutament de llenyoses. Si es

cada espècie, per obtenir una valoració conjunta

detecta l’entrada natural de plantes a la zona

del paràmetre densitat de llenyoses es proposa

restaurada podem afirmar que no existeixen li-

fer la mitjana dels valors d’UQA obtinguts per a

mitacions per al reclutament, la qual cosa aju-

les quatre espècies llenyoses més abundants a

darà a accelerar la recuperació de la zona. Per a

la referència.

la interpretació d’aquest paràmetre es proposa
una transformació a UQA en funció del nombre
Òptim

d’espècies llenyoses reclutades, sense incidir
en l’abundància intraespecífica. Els rangs que

Correcte

Alerta

No apte

Figura 39. Funció de transformació i rangs de qualitat
ambiental per al paràmetre densitat de llenyoses
respecte a la referència.

defineixen les UQA són:
Nombre
d’espècies
reclutades
>2
2
1
0

UQA

Rangs

1
0,6
0,3
0

Òptim
Correcte
Alerta
No apte

El nombre d’espècies herbàcies presents a
la zona avaluada, relatiu a la referència, és el
que s’anomena riquesa florística diferencial.
En condicions habituals, és freqüent que a les

Un altre indicador és l’entrada espontània de

zones restaurades hi hagi una major diversi-

plantes llenyoses a la zona avaluada, el que es

tat d’herbàcies que a la referència, tot i que
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també és probable que les espècies presents

Òptim

a la zona avaluada siguin diferents, representants d’estadis inicials de la successió vegetal.

Correcte

En aquest context, l’indicador de riquesa florística diferencial permet detectar situacions
en les quals hi ha un predomini d’una o po-

Alerta

No apte

ques espècies herbàcies a la zona avaluada,
que poden comprometre el desenvolupament
d’altres espècies arribades de forma espontània o sembrades.

Figura 40. Funció de transformació i rangs de qualitat
ambiental per al paràmetre riquesa florística relativa
a la referència.

Per a la interpretació d’aquests resultats es
proposa un valor crític del 20%, és a dir, quan

El control de l’entrada d’espècies exòtiques/in-

a la zona avaluada hi ha menys d’un 20% del

vasores a la zona restaurada és important, ja

nombre d’espècies presents a la referència,

que aquestes zones són susceptibles a l’entrada

la funció de transformació pren un valor de 0.

d’aquestes plantes. Quan al paràmetre recobri-

Quan a la zona avaluada hi ha més diversitat

ment per espècies exòtiques i/o invasores s’ha

que a la referència, es considera que no hi ha

agafat com a valor de referència el que esta-

problemes d’exclusió d’espècies, i per tant la

bleix el Manual per a la restauració de pedre-

funció de transformació pren un valor màxim

res de roca calcària en clima mediterrani (figu-

(UQA=1). D’acord amb això, els rangs de quali-

ra 41). Aquest manual estableix un valor llindar

tat ambiental per al paràmetre riquesa florísti-

del 10% pel que fa a la superfície ocupada per

ca queden representats en la figura 40.

aquestes espècies en una zona restaurada, és
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a dir, per sobre d’un 10% de recobriment per

Integració paisatgística

exòtiques/invasores es considera que la qualitat ambiental pel que fa a aquest paràmetre és

La integració paisatgística és un aspecte de difí-

mínima (UQA=0). Els valors màxims de qualitat

cil avaluació quantitativa, i, per tant, susceptible

ambiental s’obtindrien quan no hi ha presència

de ser interpretada de forma subjectiva. Els pa-

d’aquestes espècies a la zona avaluada.

ràmetres d’avaluació proposats en aquest apartat, tot i ser majorment qualitatius, es basen en
observacions objectivables que permeten fer-ne
Òptim

una avaluació.

Correcte

Un dels paràmetres referents a integració
paisatgística considerats és la integració croAlerta
No apte

màtica/textural. Aquest paràmetre avalua
eminentment la integració visual de les àrees
restaurades, tot i que també ens dóna informació del grau d’avenç de la restauració respecte
a la referència. Per a l’avaluació d’aquest pa-

Figura 41. Funció de transformació i rangs de qualitat
ambiental per al paràmetre superfície ocupada per
exòtiques/invasores.

ràmetre no es proposa una funció de transformació a UQA, sinó una transformació directa
en funció de les situacions següents observades en comparar l’àrea avaluada amb el sistema de referència:

84

RESTOCAT. Instruccions d’aplicació.

Grau d’integració
cromàtica/textural
Mateix color,
mateixa intensitat,
textura convergent
Mateix color,
mateixa intensitat,
textura divergent
Mateix color,
diferent intensitat,
textura convergent
Mateix color,
diferent intensitat,
textura divergent
Diferent color,
textura convergent
Diferent color,
textura divergent

UQA

Rangs

1

Òptim

cia de morfologies artificials (esglaonat marcat
del terreny, per exemple), o que no són presents
a l’entorn paisatgístic en el qual s’integra l’àrea
restaurada (per exemple, relleu tabular o plata-

0,75

Tolerable

formes elevades en una zona de muntanyes de
perfil arrodonit). En el cas que existeixin aques-

0,75

Tolerable

tes morfologies, la funció de transformació
pren un valor mínim (UQA=0), mentre que si les

0,50

Alerta

0,25

Alerta

0

No apte

morfologies són presents a l’entorn la funció de
transformació pren un valor màxim (UQA=1).

El darrer paràmetre avaluat dins d’aquest grup
fa referència a la xarxa de camins. Aquest pa-

Taula 4. Rangs de qualitat ambiental pels diferents
graus d’integració cromàtica/textural.

ràmetre integra tres indicadors: longitud dels
camins, amplada mitjana dels camins i connexió amb la xarxa exterior. La funció de trans-

Entre els diferents aspectes que intervenen en

formació per a aquest paràmetre es basa en la

la integració paisatgística de les àrees restaura-

suma de penalitzacions en funció dels resultats

des, la integració geomorfològica és un dels més

obtinguts pels tres indicadors. La taula següent

rellevants, tot i que pot ser difícil d’objectivar.

resumeix els criteris de penalització/bonifica-

Per tal d’evitar valoracions subjectives es pro-

ció per a cada indicador, referits al conjunt de

posa una valoració tenint en compte la presèn-

la xarxa de camins.
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Penalització per densitat de
camins (m/ha)
Densitat < 150 m/ha:
(0,0067 x densitat) punts
Densitat > 150 m/ha:
1 punt

Penalització per
l’amplada (m)
de 3 a 6 metres:
0,25 punts
> 6 metres: 0,5 punts

Connectivitat amb la xarxa exterior
de camins/accés a punts d’interès
sense connectivitat/sense accés a
punts d’interès: 0,25 punts
amb connectivitat/accés a punts
d’interès: -0,25 punts

Taula 5. Recull de penalitzacions per a la determinació de la qualitat ambiental del paràmetre xarxa de camins.

Tenint en compte aquests criteris, la funció de

ats a menys de 10 km de l’àrea restaurada i

transformació proposada és la següent:

des dels quals aquesta és visible. El resultat
d’aquest factor de conca visual es restarà al

UQA (xarxa de camins) = 1 - ∑penalitzacions

valor d’UQA obtingut per aquells paràmetres
referents a integració paisatgística que hagin

El conjunt de paràmetres referents a la inte-

obtingut un valor d’UQA inferior a 0,75.

gració paisatgística es ponderaran de forma
conjunta en funció de la conca visual de l’àrea

Connectivitat ecològica/Fauna

restaurada. El càlcul del factor de ponderació
per conca visual es farà de la manera següent:

Pel que fa a la connectivitat ecològica, es plan-

Factor conca visual = 0,1 x (nombre de punts

teja l’avaluació a partir de quatre paràmetres

vulnerables o d’elevat potencial)

diferents. Es tracta, d’una banda, d’avaluar l’esforç fet per tal de fomentar la connectivitat eco-

Així doncs, es multiplicarà per un factor (0,1)

lògica, i, de l’altra, de valorar l’eficàcia d’aquest

la suma del nombre de punts d’elevat poten-

esforç. D’aquesta manera s’integra la valoració

cial de visualització o d’interès turístic situ-

referent a connectivitat ecològica amb la valora-
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ció de la presència de fauna, ja que es tracta de

Pel que fa a la presència d’espècies llenyoses amb

dos aspectes íntimament lligats.

fruit carnós que atrauen a fauna, en la respectiva
funció de transformació s’utilitzen dos indicadors:

El primer paràmetre proposat per avaluar la

nombre d’espècies que donen fruit carnós i abun-

connectivitat ecològica és la presència de bar-

dància d’individus per a cada espècie. D’aquesta

reres ecològiques. Per a aquest paràmetre es

manera es valora la varietat d’espècies que poden

proposa una transformació a UQA que penalitza

ser font d’aliment, i també la quantitat d’aliment

la presència d’aquestes barreres, sense fer dis-

disponible mitjançant una estimació o recompte

tinció entre elles. Així doncs, quan no hi ha pre-

del nombre d’individus. A partir d’aquests dos in-

sència de barreres ecològiques les UQA prenen

dicadors, la funció proposada és:

un valor d’1. Per contra, quan aquestes barreres hi són presents el valor d’UQA és 0. Per tant,

UQA (presència d’espècies llenyoses amb

es tracta d’evitar, sempre que sigui possible, la

fruit carnós) = 0,25N + 0,125A

presència de barreres ecològiques.
on N és el nombre d’espècies amb fruit carnós
Per al cas dels refugis per a la fauna es propo-

i A és l’abundància global. N pren un valor mà-

sa un model similar a l’anterior, prenent UQA = 1

xim de 2 i A un valor màxim de 4.

quan s’han construït refugis/estructures de fauna
i UQA = 0 quan no se n’han construït, de manera que

Finalment, el paràmetre entrada de fauna es

es fomenten aquelles restauracions que han tingut

transforma a UQA mitjançant el sumatori pon-

en compte aquest aspecte. Tampoc es distingeix

derat del nombre d’indicadors de presència de

el tipus d’estructura que s’ha creat, sinó el fet que

fauna detectats al conjunt de l’àrea avaluada

s’hagi inclòs aquesta mesura en la restauració.

(presència de femtes, petges, albiraments,
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caus, etc.), respecte del total d’indicadors a

Per al primer paràmetre, circulació incontrolada

què es fa referència en el formulari:

de vehicles, es proposa una funció de transformació restrictiva que simplement penalitza la

UQA (fauna) = 1 - ∑indicadors positius /nombre total

presència d’aquest fet. Per tant, quan es detecta

d’indicadors

circulació incontrolada la funció de transformació pren el valor mínim (UQA = 0) i quan no es

Accions antròpiques impactants

detecta màxim (UQA = 1).

Aquest grup s’avalua mitjançant quatre paràme-

Pel que fa a abocaments incontrolats, en existir

tres diferents: circulació de vehicles fora de les

una casuística molt variada, s’estableix un sis-

vies habilitades, abocaments incontrolats, pas-

tema de penalització en funció dels valors obtin-

tura i presència de construccions d’instal·lacions

guts als diferents indicadors que s’integren en

en desús. L’objectiu és valorar l’ocurrència d’ac-

aquest paràmetre (tipologia del residu, superfí-

tuacions que poden posar en perill l’èxit de la

cie ocupada, distribució).

restauració i provocar-ne la marginalització.

Penalització de la tipologia
inexistent: 0
inerts: 0
altres (químics, olis, tòxics...): 0,5

Penalització de la superfície
inexistent: 0
<5 m2: 0,25
5-20 m2: 0,5
>20 m2: 1

Penalització de la distribució
inexistents: 0
local. en 1 punt: 0,25
local. en >1 punt: 0,5

Taula 6. Recull de penalitzacions utilitzades per al càlcul de la qualitat ambiental del paràmetre abocaments
incontrolats.
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A partir d’aquestes penalitzacions, la funció

la funció de transformació pren un valor mínim

de transformació pren una forma similar a la

(UQA = 0) quan la superfície ocupada per algun

utilitzada per al cas de la xarxa de camins:

d’aquests elements és superior a 50 m2 o l’alçada sobrepassa els 2 m.

UQA (abocaments) = 1 - ∑penalitzacions
La pastura es considera una pràctica a evitar a
les zones restaurades, almenys durant els primers anys del procés de restauració. És per això
que es penalitza fortament l’execució d’aquesta
pràctica, tant si és controlada com si no, prenent la funció de transformació un valor mínim
(UQA=0) quan es realitza de forma freqüent i
s’observen danys sobre la vegetació (herbivorisme) i/o el sòl (compactació), i un valor màxim
quan no es produeix (UQA = 1).

Finalment, la presència de construccions o
instal·lacions en desús o sense cap ús atorgat,
incloent els runams no restaurats, és el darrer
paràmetre considerat en aquest grup. La simple presència d’algun d’aquests elements ja
penalitza 0,5 punts (UQA = 0,5). A partir d’aquí,
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5. Taula resum de la qualitat
ambiental de la restauració
Un cop realitzada la interpretació per a cadas-

mateix àmbit indica clarament deficiències impor-

cun dels paràmetres per separat és important

tants en la restauració, que caldrà corregir.

fer-ne una interpretació conjunta. A la taula següent es presenten tots els paràmetres d’avalu-

Cada tècnic usuari d’aquest protocol podrà extreure

ació considerats i es pot utilitzar com a referèn-

les conclusions pertinents de la restauració efectu-

cia per recollir les puntuacions obtingudes per a

ada i podrà actuar en conseqüència per millorar-la

cadascun en l’avaluació, expressades en unitats

si cal. La utilització d’aquest protocol suposa també

de qualitat ambiental (UQA). En el cas que l’àrea

un procés d’aprenentatge continuat que de ben se-

avaluada s’hagi dividit en diferents zones caldrà

gur repercutirà en la qualitat de la restauració.

fer una interpretació específica per a cada zona
per després procedir a una interpretació global.

La filosofia d’aquest protocol és que sigui una eina
dinàmica i es pugui anar modificant a mesura que

En una primera interpretació, es pot comprovar per

evoluciona la ciència de la restauració ecològica,

a cada àmbit avaluat quin o quins paràmetres han

es generin nous coneixements i els usuaris es

estat puntuats amb 0 punts, valor que podem con-

vagin familiaritzant amb els diferents aspectes

siderar molt deficient, i que obligaria, sempre que

tractats. En aquest sentit, els autors agrairan que

sigui possible, a dur a terme accions que revertei-

se’ls faci coneixedors dels possibles problemes o

xin la situació. També es poden visualitzar aquells

limitacions detectats en l’aplicació d’aquest proce-

aspectes que han tingut puntuacions inferiors a

diment. Igualment, s’agrairan també els suggeri-

0,5 i que per tant convindria millorar amb l’aplica-

ments de millores que se’ls faci arribar3.

ció d’alguna mesura correctora. La concurrència
de puntuacions baixes en diversos paràmetres del

90

Podeu fer-ho mitjançant l’adreça de correu
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GRUP
Aspectes geotècnics

Xarxa de drenatge

Erosió/problemes
físics

Qualitat dels
substrats

Vegetació

Integració
paisatgística

Connectivitat
ecològica/fauna

Accions antròpiques
impactants

PARÀMETRES
Despreniment de blocs i/o pedres
Corriments o esllavissades
Altres indicis d'inestabilitat
Trencament de canals (bermes, cordons, baixants)
Rebliment de canals d'evacuació
Funcionalitat dels canals
Superfície afectada per processos erosius
Volum de sòl perdut
Recobriment efectiu del sòl
Altres processos erosius o de degradació
Estimació del gruix de sòl reposat
Contingut de terra fina
Textura
Matèria orgànica/N
Salinitat
pH/P/K
Presència d'impropis
Recobriment vegetal
Diversitat de llenyoses
Densitat de llenyoses
Reclutament de llenyoses
Superfície ocupada per espècies invasores
Riquesa florística (aproximació)
Integració cromàtica/textural
Integració geomorfològica
Integració de la xarxa de camins
Existència de barreres ecològiques en la transició amb l’entorn natural
Presència de refugis/estructures d'abastament per a la fauna
Espècies llenyoses que donen fruit carnós
Entrada de fauna
Circulació de vehicles/maquinària
Abocaments incontrolats
Pastura
Presència de construccions/instal·lacions en desús

UQA

Taula 7. Taula resum dels paràmetres d’avaluació considerats en el protocol. Aquesta taula pot utilitzarse per recollir les puntuacions (UQA) obtingudes per a cadascun dels paràmetres i per fer una valoració
conjunta de la restauració.
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7. Glossari
Canal d’absorció: element de la xarxa de dre-

Estèril de mina: roca sense mineralitzar o lleu-

natge destinat a retenir la làmina d’aigua d’es-

gerament mineralitzada que cal extreure per

correntia d’un talús o vessant, acumulant-la i

explotar un jaciment, sense interès comercial.

afavorint la seva infiltració en el vessant o bancal mateixos, minimitzant així el risc d’erosió, i

Ganga de tot u: material de consistència rocosa

incrementant la disponibilitat d’aigua per a les

format per un conjunt de minerals sense interès

plantes.

pràctic, generalment no metàl·lics, associats a
una mena explotada.

Canal d’evacuació: estructura de drenatge destinada a conduir de forma controlada l’excés

Línia de l’horitzó: línia que limita la superfície

d’aigua d’escorrentia d’un talús o vessant, cap-

terrestre amb l’atmosfera des d’un punt d’ob-

turant-la i desviant-la cap a la xarxa hidrològica

servació.

natural o cap a zones on pugui ser abocada sense causar perjudici, minimitzant el risc d’erosió.

Lixiviat: producte de la migració o rentat d’elements solubles del sòl.

Esmena: aportació que hom fa al sòl amb l’objectiu de millorar-ne les propietats físiques, qu-

Plantes llenyoses: plantes que presenten ligni-

ímiques o biològiques, habitualment per incre-

ficació de les seves branques, tiges o troncs, fet

mentar el contingut de matèria orgànica.

que els confereix una resistència superior a la
gravetat, entre altres. Dins d’aquest grup hi trobem mates, arbusts i arbres.
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Rebuig miner: resta inservible d’un procés de

Terra fina: fracció d’una mostra de sòl constitu-

benefici mineral constituïda de materials pedre-

ïda per partícules menors a 2 mm.

gosos i terrígens.
Terra vegetal: capa de sòl o material procedent
Recobriment del sòl: superfície de sòl coberta

del decapatge dels horitzons superficials que

per la projecció vertical de la part aèria de les

conté matèria orgànica, propàguls i organismes

plantes o per altres elements que puguin exis-

edàfics.

tir sobre la superfície (restes vegetals, pedres,
crostes biològiques, etc.).

Transsecte: recorregut, generalment rectilini,
definit sobre una superfície determinada que

SIG: Sistema d’Informació Geogràfica. En el con-

serveix per fer el mostreig d’una comunitat de

text d’aquest manual ens referim al terme SIG

plantes, una població d’animals, etc.

com el programari utilitzat per visualitzar, consultar, editar i analitzar informació geogràfica.

USDA: sigles del Departament d’Agricultura
dels EUA (United States Department of Agricul-

Sonda edafològica: eina a mode de barrina

ture).

metàl·lica utilitzada per prendre mostres de sòl.
Xaragall: regueró o solc que forma la pluja en
Subsidència: esfondrament d’un terreny causat

terrenys inclinats quan erosiona el sòl.

per diferències de densitat dels materials subjacents o per la presència de cavitats.
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Material necessari per a l’aplicació del protocol d’avaluació de
restauracions
En aquest apartat es fa un recull de les eines i els elements necessaris per a
l’aplicació del protocol d’avaluació. Té l’objectiu d’ajudar l’avaluador a preparar la
campanya, evitar descuits que difícilment es poden corregir al camp i optimitzar el
temps i l’organització.
Material d’oficina:
Maquinari:
- Ordinador, amb connexió a la xarxa.
Programari específic:
- SIG o equivalent (MiraMon, ArcGIS, Idrisi, etc.)
Cartografia digital:
- Ortofotoimatge a escala 1:5.000 o cartografia topogràfica detallada
de l’àmbit de l’activitat.
- Mapa EXTCATA (figura 42), mapa d’activitats extractives disponible
al web de la Generalitat.

Material de camp:
- Càmera fotogràfica
- GPS (opcional)
- Clinòmetre
- Brúixola
- Cinta mètrica de 50 m
- Metre de fuster
- Pala o aixada
- Sonda edafològica (opcional)
- Varetes metàl·liques d’acer acabades en punta, d’1m d’alçada i un gruix
mínim de 12 mm (opcional).
- Martell o maceta
- Bosses de plàstic resistents o sacs de ràfia
- Retolador permanent
- Llapis
- Llibreta
Material de laboratori:
-

Sedàs de 2 mm de llum de malla
Sedàs de 75 mm de llum de malla
Galleda o recipient per pesar les mostres
Bosses de plàstic de 500 g per a enviament de mostres
Balança (es recomana que admeti uns 20-25 kg, precisió ±10g)
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Fitxa de camp per a la caracterització de zones
Formulari d’identificació
Formulari de caracterització de zona
Formulari de caracterització d’àrea
Instruccions d’aplicació

10

0

50 km

Figura 42. Mapa d’activitats extractives de Catalunya (EXTCATA), de desembre de 2010. Font: web de
la Generalitat.
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Fitxa d’identificació d’àrea

ACTIVITAT EXTRACTIVA
Núm. d’expedient de l’activitat extractiva:
Nom de l’explotació:
Titular:
Director/a Facultatiu/iva (o responsable de la restauració):
Adreça:
Municipi:
Telèfon:
Situació actual:

NIF:

Codi postal:
A/e:

IDENTIFICACIÓ DE L’ÀREA RESTAURADA
Nom de l’àrea restaurada:
Nombre de zones en les quals es divideix l’àrea restaurada:
Superfície total de l’àrea restaurada (ha):
Figures o règim de protecció del medi natural en el qual s’inclou l’àrea restaurada:
ZEPA (XN 2000)

ZEC/LIC (XN 2000)

Paratge Natural d’Interès Nacional

Parc Natural

Reserva Natural

Altres

Signat: ................................................................................................
El/la titular o facultatiu/iva responsable de la restauració

Data:........................................................................................
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IDENTIFICACIÓ DE L’ÀREA RESTAURADA
Mapa de situació de l’àrea restaurada en el context de l’activitat extractiva 4

Cal representar els límits de l’activitat extractiva, d’acord amb la darrera versió de l’EXTCATA,
i dibuixar l’àrea a avaluar, preferiblement sobre ortofotoimatge a escala 1:5000, amb una escala
màxima d’1:20.000 (cal indicar l’escala real del mapa i l’orientació).
4

106

ZONIFICACIÓ DE L’ÀREA RESTAURADA
Mapa de detall de l’àrea restaurada i delimitació de zones homogènies 5

Existeixen zones restaurades parcialment o totalment fora dels límits de
l’EXTCATA?
* en el cas que existeixin cal representar-les al mapa.

No
Sí *

Cal representar els límits de les diferents zones a avaluar i identificar-les (A, B, C...) dins del
conjunt de l’àrea per a la qual se sol·licita l’avaluació. Cal representar també els límits de
l’explotació segons el mapa EXTCATA. L’escala màxima de representació ha de ser d’1:5.000,
sempre que sigui possible.
5
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TAULA D’IDENTIFICACIÓ DE ZONES

ÀREA RESTAURADA
Identificació de l’àrea

Xmàx:

Ymàx:

Xmín:

Ymín:

ZONES RESTAURADES
Identificació de zones
A
B
C
D
E
F
G
H
I

6

Coordenades UTM del punt central (centroid X, centroid Y).
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Codi SIG 6
X

Y

ANNEX III
Fitxa de caracterització de zona
restaurada

109
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Fitxa de caracterització de zona restaurada
1. Identificació de la zona
Codi SIG 7
X:
Id. zona 8
Superfície (m2)
Activitat extractiva a la què pertany

Y:

Orientació

2. Adequació morfològica de la zona restaurada

Esquema del perfil topogràfic 9

Tipus morfològic
(cal encerclar els tipus
morfològics presents a la
zona
avaluada
i
representats a l’esquema)

Pendent mitjà (º):

Front rocós
Tartera
Mota o cordó de terra
Talús o conjunt de talussos amb fort pendent (30-37º)
Talús o conjunt de talussos amb pendent mitjà (11-30º)
Talús o conjunt de talussos amb poc pendent (8-11º)
Zona plana o ondulada (pendent < 8º)
Abancalament d’amplada > 5 m
Abancalament d’amplada < 5 m
Zona inundada (bassa, llac, etc.)
Longitud màxima dels talussos (m):

7

Coordenades UTM del punt central. Han de ser les mateixes que les utilitzades en el document de
sol·licitud.
8
Cal identificar la zona amb la lletra que se li ha otorgat a la taula de zonificació.
9
Perfil topogràfic longitudinal de l’àrea restaurada. Cal indicar els diferents tipus morfològics existents
amb el número atorgat, així com bermes, infraestructures de control de l’escorrentia i d’estabilització del
talús, si s’escau.
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3. Rebliments (materials de rebliment utilitzats per construir els talussos i/o
configurar la morfologia final) 10
Identificació dels rebliments 11
Sense rebliment
Amb rebliment:
Residus miners:

Inerts 12:

Estèrils de mina
Gangues de tot u
Rebutjos
Subproductes
Cues de procés
Terra vegetal
Cobertura

No inerts no perillosos11
Perillosos11
Terres netes d’aportació externa
Materials pedregosos nets d’aportació externa
Altres materials (autorització específica):
Runes
Sorres de foneria
Guixos industrials
Residus sòlids urbans
Altres
Tipus 1

Tipus 2

Tipus 3

Tipus 4

Tipus de material utilitzat com a
rebliment 13
Procedència
Densitat del material (Mg/m3)
Proporció de mescla dels materials 14
(orientatiu)

10

La valoració específica del risc associat als rebliments es fa a l’apartat referent a risc geotècnic.
Cal marcar les caselles corresponents als materials utilitzats com a rebliment.
12
D’acord amb el que s’estableix al Reial decret 975/2009 sobre gestió de residus de les indústries
extractives.
13
Cal especificar el tipus de material utilitzat com a rebliment d’acord amb les caselles marcades.
14
Cal especificar la proporció volumètrica de mescla en el rebliment per a cada tipus de material
especificat.
11
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Abocadors/runams
La zona avaluada ha estat un abocador controlat?
No
Sí
La zona avaluada ha estat una instal·lació de residus miners?
No
Sí
Era una instal·lació de categoria A?
No
Sí
Existeixen sistemes de segellament o impermeabilització de la superfície del rebliment?

No escau
No
Sí
Quins 15?

Existeixen dispositius de recollida o sistemes de tractament de filtracions i lixiviats?

No escau
No
Sí
Quins15?
Aflorament de residus o presència a menys de 50 cm de la superfície?
No escau
No
Sí

15

Cal representar-los en l’esquema de disposició dels rebliments.
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Estabilitat del rebliment
Aportació de material de drenatge a la base?
No
Sí
Tipus de material de drenatge de base:

Profunditat del nivell freàtic (m):
Inclinació de la plataforma o sòcol rocós (base de roca consolidada) sobre la qual
s’assenta el talús (º):
El rebliment s’assenta sobre plans d’estratificació o de falla?
No
Sí
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Esquema de la disposició dels materials en el rebliment 16

16 Cal utilitzar les lletres identificadores dels materials (A, B, C, D o E) per representar-los en
l’esquema.
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4. Risc geotècnic 17
S’observen pedres o blocs caiguts?

No
Sí 18

Superfície afectada per la caiguda (m2):
Existeix risc per a les persones?

No
Sí

S’observen falles o fissures en fronts?

No
Sí 19

S’observa inclinació del tronc dels arbres?

No
Sí

S’observen corriments o esllavissades?

No
Sí 20

Superfície afectada pel/s corriment/s i/o esllavissada/es (m2):
S’observa subsidència, esquerdes o bombaments en
talussos o terraplens?

No
Esquerdes 21
Subsidència 22
Bombaments 23

Cal representar al Mapa de riscos geotècnics i processos erosius, preferiblement sobre
ortofotoimatge, els principals riscs geotècnics detectats seguint les indicacions per a cada tipus
de risc.
18
Cal delimitar els llocs on s’observen blocs o pedres caiguts i representar la procedència i la
trajectòria dels blocs o pedres.
19
Cal delimitar els punts on s’observen falles i/o fissures.
20
Cal delimitar els llocs on s’observen corriments i/o esllavissades i representar-ne la
procedència i la trajectòria.
21
Cal delimitar els punts on s’observen esquerdes.
22
Cal delimitar els punts on s’observa subsidència.
23
Cal delimitar els punts on s’observen bombaments.
17
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5. Control de l’escorrentiu
Plànol o fotografia de la zona restaurada indicant la xarxa de drenatge i les estructures existents de
control de l’escorrentiu

Descripció de les estructures existents
Codi del
mapa

Descripció

Codi del
mapa

Descripció
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Valoració/Estat de conservació de la xarxa

Trencament de canals de bermes/cordons:
1 trencament
1-5 trencaments
>5 trencaments
Rebliment de canals d’evacuació:
1 canal reblert
1-5 canals reblerts
>5 canals reblerts

0%

0-25 %

25-50 %

50-75 %

>75 %

Canals no funcionals11
Canals erosionats,
Soscavats11
Canals ben conservats i
revegetats11

Codi del
mapa
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Descripció dels problemes vinculats a la xarxa de drenatge
(cal seguir la codificació utilitzada en la descripció)
Codi del
Descripció del problema detectat
Descripció del problema detectat
mapa

6. Erosió i degradació física 24
Presència de solcs o xaragalls de fondària > 5 cm?
Sí 25
No

Longitud mitjana xaragalls (m)

Superfície afectada per xaragalls (m2)

Fondària (cm)

Densitat (nombre de xaragalls /m2)

Amplada (cm)

Volum de sòl perdut (m3)

Recobriment efectiu del sòl (%)
Acumulacions de sediments?
Sí 26
No
Arrels descalçades?

Distribució:

Sí

Generalitzada

No

Localitzada

Presència de pinacles o pedestals?

Distribució:

Sí

Generalitzada

No

Localitzada

Presència de crosta superficial?

Distribució:

Sí

Generalitzada

No

Localitzada

Cal representar al Mapa de riscos geotècnics i processos erosius, preferiblement sobre
ortofotoimatge, els principals processos erosius i de degradació detectats, seguint les indicacions
per a cada tipus de risc.
25 Cal representar els punts amb major densitat de xaragalls i/o solcs.
26 Cal representar els punts amb major acumulació de sediments.
24
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Es formen bassals?

Distribució:

Sí

Generalitzada

No

Localitzada

Dificultat de penetrar el sòl amb un objecte punxegut, fins i tot quan hi ha poques
pedres en superfície?
Sí
No
S’observen forats tubulars al terra?
Sí

Generalitzada

No

Localitzada

S’observen enfonsaments?
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Distribució:

Distribució:

Sí

Generalitzada

No

Localitzada

Mapa de riscos geotècnics i processos erosius 27

Cal representar els principals riscs geotècnics i els processos erosius i de degradació presents,
seguint les indicacions dels apartats respectius.
27
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7. Substrats (terra vegetal, sòl edàfic) i esmenes
Substrats
Sense substrat o substrat extremadament pedregós
Tipus de substrats utilitzats 28

Substrat pedregós inert (terra fina 20-40%)
Substrat fi inert (terra fina > 40%)
Terra vegetal (sòl edàfic)

Proporció de mescla dels substrats utilitzats 29
Procedència
Data de l’estesa
Gruix de sòl reposat (cm)
Pedregositat superficial: s’observen blocs de més de 25 cm de diàmetre en superfície?
Presència generalitzada
Sí
No

Presència localitzada

Presència en el substrat edàfic de ferros, runes o altres residus transportats amb el substrat?
Sí
No
Distribució:
en un sol punt
1-5 punts
> 5 punts diferents

Esmenes o adobs
Esmenes o adobs utilitzats
Procedència 30
Dosis (Pes sec/ha)

28

Data d’aplicació

Cal marcar els diferents tipus de substrats utilitzats.
A indicar quan s’hagi utilitzat més d’un substrat diferent. S’indicarà la relació volumètrica de la mescla
(p. ex. 1 terra vegetal / 1 substrat pedregós).
30
Cal indicar el lloc de procedència o la marca del producte.
29
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Anàlisi del sòl
Laboratori

Ref. analítica

Data del
mostreig

Fracció 250-75 mm (%)

Carbonats (%)*

Fracció 75-2 mm (%)

pH*

Terra fina (%)

Conductivitat elèctrica (dS/m)*

Sorres (%)*

Matèria orgànica (%)*

Llims (%)*

Nitrogen Kjeldhal (% N)*

Argiles (%)*

Fòsfor assimilable (mg/kg P2O5)*
Potassi assimilable (mg/kg K2O)*

* Referit

a la terra fina.
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8. Coberta vegetal (vegetació)
Tasques per a l’establiment de la coberta vegetal
Espècies sembrades

Sembres
Proporció en la mescla
de llavors (%)

Data de sembra

Densitat de sembra de la mescla de llavors (kg/ha)
Descripció del procés i la metodologia de sembra (en el cas de restauracions agrícoles caldrà fer
referència al pla de rotació de cultius i guarets)

124

Plantacions
Mida dels
plançons (m)

Espècies plantades

Data de
plantació

Densitat de la
plantació (peus/ha)

Regs de suport
S’aplica algun reg?

Sí

Degoteig

No

Mànega (manual)
Exsudant
Rotoaspersor
Aspersor fix
Inundació
Altres
Sense reg
Primer any
Fins al segon any

Durada:

Fins al tercer any
Fins al quart any
Fins al cinquè any
Més de cinc anys
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Descripció de la coberta vegetal present
Herbàcies
Espècie (o denominació identificativa)
Sp11

Sp1
Sp2

Sp12

Sp3

Sp13

Sp4

Sp14

Sp5

Sp15

Sp6

Sp16

Sp7

Sp17

Sp8

Sp18

Sp9

Sp19

Sp10

Sp20

Patró de la distribució de l’estrat herbaci:

Clapejat
Franges
Homogeni

Continu
Discontinu

Recobriment d’herbàcies respecte del sistema de referència (%)

Alçada mitjana màxima (m)

Nombre d’espècies herbàcies diferents identificades al sistema de referència
S’observen espècies diferents de les sembrades?
No
Sí

Dominants
En proporció similar a les sembrades
Esporàdiques

S’ha produït entrada d’exòtiques/invasores de forma espontània?
Sí
No
Cal indicar quines espècies hi han entrat
Superfície ocupada per exòtiques/invasores respecte de la superfície de la zona avaluada (%)
Les espècies exòtiques/invasores es troben també en indrets pròxims a la zona avaluada?
Sí
No
Data de la mesura
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Espècie

Llenyoses (arbustives i arbòries)
Densitat actual (peus/ha o
freqüència)

Densitat respecte al
sistema de referència

Espècies identificades a la vegada a la zona avaluada i al sistema de referència
(% respecte a la referència)
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Patró de distribució:

Clapejat
Franges
Homogeni

Problemes de desenvolupament:
No
Sí

Nanisme
Fulles cloròtiques
Creixement desestructurat
Afectació per plagues
Altres:

S’ha produït entrada d’autòctones de forma espontània?
Sí
No
Cal indicar quines espècies autòctones hi han entrat

S’ha produït entrada d’exòtiques/invasores de forma espontània?
Sí
No
Cal indicar quines espècies exòtiques/invasores hi han entrat

Les espècies exòtiques/invasores es troben també en indrets pròxims a la zona avaluada?
Sí
No
S’observen òrgans reproductors, fruits o llavors?

Hi ha hagut reproducció espontània?

Sí

Sí

No
Cal indicar quines espècies presenten fruits carnosos:
Abundància global:

un sol individu
2 individus
3 individus
4 o més individus

Data de la mesura
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No

9. Valoració visual
Fotografia de detall de la zona restaurada

Data de la fotografia
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ANNEX IV
Fitxa de caracterització d‘àrea
restaurada
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Fitxa de caracterització d’àrea restaurada
1. Identificació de l’àrea
Coordenades
UTM
Denominació 31

Xmàx:
Xmín:

Ymàx:
Ymín:

Superfície (m2)

2. Integració paisatgística
Integració cromàtica/textural
Grau d’integració cromàtica de l’àrea avaluada en relació amb el sistema de referència:
Mateix color, mateixa intensitat
Mateix color, diferències en la intensitat
Diferent color
Grau d’integració textural de l’àrea avaluada en relació amb el sistema de referència:
Mateixa textura
Textura diferent

31

Nom amb què es coneix la zona restaurada (p. ex. front 8, talús matxucadora…), si existeix.
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Integració morfològica

Existència de morfologies similars en el paisatge en el qual s’integra l’àrea
restaurada
Conservació de la línia de l’horitzó des dels principals punts d’observació
Formes suaus i arrodonides en talussos i bermes
Inclinació dels talussos similar a la dels vessants naturals estables i sense
erosió
Xarxa de drenatge mimètica a la preexistent/natural
Antics fronts/parets d’alçada màxima > 40 m
Envelliment de la roca en fronts/parets (tractament amb òxids, fum,
envelliment natural, etc.)

Observacions 32

32

Cal detallar els ítems marcats.
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Xarxa de camins
Existència de camins transitables de més d’un metre d’amplada dins dels límits de
l’activitat 33:
Connexió amb la xarxa de camins exterior (sense considerar el camí principal
d’entrada)
Accés a punts d’interès (seguretat, turisme/lleure, explotació forestal/agrícola,
manteniment, etc.)
Densitat de camins (m/ha)
Amplada mitjana dels camins (m) 34

Conca visual
L’àrea restaurada és visible des de punts d’elevat potencial de visualització o zones
vulnerables (com vies de comunicació principal, poblacions, punts d’interès turístic o de
lleure):

Nombre de punts o zones vulnerables

33

En el cas que existeixin camins cal representar-los en el mapa de camins, diferenciant-ne la tipologia en
funció de l’amplada.
34
No s’han de comptabilitzar punts d’encreuament on el camí s’eixampli puntualment.
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Valoració visual: fotografies perspectives de l’àrea i el seu entorn, des dels principals punts
d’observació potencial

Data de la fotografia
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3. Connectivitat ecològica
Tipus de transició amb la zona natural contigua:
Brusca (canvi de coberta, port diferenciat, etc.)
Gradual (coberta similar o idèntica però diferències en el port)
Inexistent (no s’observen diferències entre la zona natural i la restaurada)
Existència de barreres ecològiques?
No
Sí
Tipus de barreres:
Tanques
Edificacions
Cingles
Altres
S’han creat estructures d’abastament d’aigua (abeuradors, basses, etc.)?
Sí
No

Establiment de dispositius/estructures/actuacions per al manteniment de refugis per a la
fauna (piles de rocs, piles de llenya i brancam, arbres morts, murs de pedra seca o escullera,
caixes niu, forats en fronts, menjar suplementari, etc)?
Sí
No
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4. Fauna
Llista de vertebrats observats i identificats pel personal de l’explotació dins l’àrea restaurada
Sp1
Sp6
Sp2
Sp7
Sp3
Sp8
Sp4
Sp9
Sp5
Sp10
S’observen femtes?

No
Sí

En cas afirmatiu cal indicar-ne l’espècie
S’observen petjades, rastres,
terreny remogut?

S’observen caus?

No

Generalitzades

Sí

Localitzades

No
Sí

Generalitzats
Localitzats

S’observen nius?

No
Sí

Generalitzats
Localitzats

S’observen invertebrats?

No
Sí

En cas afirmatiu cal indicar quins:
Himenòpters (formigues, abelles, vespes...)
Lepidòpters (papallones)
Coleòpters (escarabats)
Dermàpters (tisoretes)
Anèl·lids (cucs de terra)
Aràcnids
Gasteròpodes (caragols)
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5. Accions antròpiques impactants/ús inapropiat
Residus/abocaments
Presència de residus?
No
Sí

Tipus:
Deixalles (ampolles, papers, llaunes, etc.)
Runes
Electrodomèstics
Neumàtics
Lubricants
Maquinària abandonada
Altres
Superfície ocupada (aproximada):
> 20 m2
20-5 m2
< 5 m2
Distribució:
Dispersa
Localitzada en punts concrets

Trànsit rodat
Circulació de vehicles/maquinària fora de les vies/espais habilitats)?
No
Sí

Generalitzada
Localitzada
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Construccions/instal·lacions
Existeixen construccions/instal·lacions en desús i/o sense cap ús atorgat
i/o en ruïnes o runams no restaurats?

No
Sí*

*En el cas que existeixin aquests tipus d’edificacions cal localitzar-les en el Mapa de construccions
i instal·lacions.

Pastura
L’àrea restaurada ha estat pasturada?

No
Sí

Freqüentment
Esporàdicament

Tipus de bestiar
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Mapa de construccions i instal·lacions abandonades

Identificació

Descripció (cal indicar la superfície ocupada i l’alçada)

I1
I2
I3
I4
I5
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ANNEX V
Restauracions dins dels límits de la
xarxa Natura 2000
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Restauracions dins dels límits de la xarxa Natura 2000 35
Descripció de l’espai
Nom de l’espai
Codi de l’espai
Recuperació d’hàbitats i espècies
L’àrea restaurada pretén recrear un/s hàbitat/s d’interès comunitari propi/s de l’espai?
Sí
No
Nom/s de/ls hàbitat/s
Codi/s de/ls hàbitat/s
S’han pres mesures específiques per afavorir espècies d’interès comunitari presents a l’espai?
Sí
No

Indicar les espècies
Descripció de les mesures preses per a les diferents espècies considerades

35

A emplenar només en aquells casos en què l’àrea restaurada es troba dins dels límits d’un
espai inclòs en la xarxa Natura 2000.
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ANNEX VI
Fitxa de camp per a la caracterització de
zones restaurades
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Fitxa de camp per a la caracterització de zones restaurades
1. Identificació de la zona
Codi SIG 36
X:
Id. zona 37
Superfície (m2)
Activitat extractiva a la qual pertany

Y:

Orientació

2. Adequació morfològica de la zona restaurada

Esquema del perfil topogràfic 38

Tipus morfològic
(cal encerclar els tipus
morfològics presents a la
zona
avaluada
i
representats a l’esquema)

Pendent mitjà (º):

Front rocós
Tartera
Mota o cordó de terra
Talús o conjunt de talussos amb fort pendent (30-37º)
Talús o conjunt de talussos amb pendent mitjà (11-30º)
Talús o conjunt de talussos amb poc pendent (8-11º)
Zona plana o ondulada (pendent < 8º)
Abancalament d’amplada > 5 m
Abancalament d’amplada < 5 m
Zona inundada (bassa, llac, etc.)
Longitud màxima dels talussos (m):

36

Coordenades UTM del punt central. Han de ser les mateixes que les utilitzades en el document de
sol·licitud.
37
Cal identificar la zona amb la lletra que se li ha otorgat a la taula de zonificació.
38
Perfil topogràfic longitudinal de l’àrea restaurada. Cal indicar els diferents tipus morfològics existents
amb el número atorgat, així com bermes, infraestructures de control de l’escorrentia i d’estabilització del
talús, si s’escau.
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3. Rebliments (materials de rebliment utilitzats per construir els talussos i/o
configurar la morfologia final) 39
Identificació dels rebliments 40
Sense rebliment
Amb rebliment:

Residus miners:

Inerts 41:

Estèrils de mina
Gangues de tot u
Rebutjos
Subproductes
Cues de procés
Terra vegetal
Cobertura

No inerts no perillosos 42
Perillosos 43
Terres netes d’aportació externa
Materials pedregosos nets d’aportació externa
Altres materials (autorització específica):
Runes
Sorres de foneria
Guixos industrials
Residus sòlids urbans
Altres
Tipus 1

Tipus 2

Tipus 3

Tipus 4

Materials utilitzat com a rebliment 44
Procedència
Densitat del material (Mg/m3)
Proporció de mescla dels materials 45

39

La valoració específica del risc associat als rebliments es fa a l’apartat referent a risc geotècnic.
Cal marcar les caselles corresponents als materials utilitzats com a rebliment.
41
D’acord amb el que s’estableix al Reial decret 975/2009 sobre gestió de residus de les indústries
extractives.
42
D’acord amb el que s’estableix al Reial decret 975/2009 sobre gestió de residus de les indústries
extractives.
43
D’acord amb el que s’estableix al Reial decret 975/2009 sobre gestió de residus de les indústries
extractives.
44
Cal especificar el tipus de material utilitzat com a rebliment d’acord amb les caselles marcades.
45
Cal especificar la proporció volumètrica de mescla en el rebliment per a cada tipus de material
especificat.
40
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Abocadors/runams
La zona avaluada ha estat un abocador controlat?
No
Sí
La zona avaluada ha estat una instal·lació de residus miners?
No
Sí
Era una instal·lació de categoria A?
No
Sí
Existeixen sistemes de segellament o impermeabilització de la superfície del rebliment?

No escau
No
Sí
Quins 46?

Existeixen dispositius de recollida o sistemes de tractament de filtracions i lixiviats?

No escau
No
Sí
Quins34?
Aflorament de residus o presència a menys de 50 cm de la superfície?
No escau
No
Sí

46

Cal representar-los en l’esquema de disposició dels rebliments.
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Estabilitat del rebliment
Aportació de material de drenatge a la base?
No
Sí
Tipus de material de drenatge de base:

Profunditat del nivell freàtic (m):
Inclinació de la plataforma o sòcol rocós (base de roca consolidada) sobre la qual
s’assenta el talús (º):
El rebliment s’assenta sobre plans d’estratificació o de falla?
No
Sí
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Esquema de la disposició dels materials en el rebliment 47

47

Cal utilitzar les lletres identificadores dels materials (A, B, C, D o E) per representar-los en l’esquema.
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4. Risc geotècnic 48
S’observen pedres o blocs caiguts?

No
Sí 49

Superfície afectada per la caiguda (m2):
Existeix risc per a les persones?

No
Sí

S’observen falles o fissures en fronts?

No
Sí 50

S’observa inclinació del tronc dels arbres?

No
Sí

S’observen corriments o esllavissades?

No
Sí 51

Superfície afectada pel/s corriment/s i/o esllavissada/es (m2):
S’observa subsidència, esquerdes o bombaments en
talussos o terraplens?

No
Esquerdes 52
Subsidència 53
Bombaments 54

Cal representar al Mapa de riscos geotècnics i processos erosius, preferiblement sobre
ortofotoimatge, els principals riscs geotècnics detectats seguint les indicacions per a cada tipus
de risc.
49
Cal delimitar els llocs on s’observen blocs o pedres caiguts i representar la procedència i la
trajectòria dels blocs o pedres.
50
Cal delimitar els punts on s’observen falles i/o fissures.
51
Cal delimitar els llocs on s’observen corriments i/o esllavissades i representar-ne la
procedència i la trajectòria.
52
Cal delimitar els punts on s’observen esquerdes.
53
Cal delimitar els punts on s’observa subsidència.
54
Cal delimitar els punts on s’observen bombaments.
48
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5. Control de l’escorrentiu
Plànol o fotografia de la zona restaurada indicant la xarxa de drenatge i les estructures existents de
control de l’escorrentiu

Descripció de les estructures existents
Codi del
mapa

Descripció

Codi del
mapa

Descripció
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Valoració/Estat de conservació de la xarxa

Trencament de canals de bermes/cordons:
Nombre de trencaments:
Rebliment de canals d’absorció/evacuació:
Nombre de canals reblerts:
Conservació de la xarxa i funcionalitat de canals:
Nombre total de canals:
Nombre de canals no funcionals:
Nombre de canals erosionats, soscavats:
Nombre de canals ben conservats i revegetats:

Codi
del
mapa
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Descripció dels problemes vinculats a la xarxa de drenatge
(cal seguir la codificació utilitzada en la descripció)
Codi
Descripció problema detectat
del
Descripció del problema detectat
mapa

6. Erosió i degradació física 55
Presència de solcs o xaragalls de fondària > 5 cm?

Nombre de xaragalls

Sí 56
No

Superfície afectada per xaragalls (m2)

Profunditat
(cm)
Longitud
(m)
Amplada
(cm)
Acumulacions de sediments?
Sí 57
No
Arrels descalçades?

Distribució:

Sí

Generalitzada

No

Localitzada

Presència de pinacles o pedestals?

Distribució:

Sí

Generalitzada

No

Localitzada

Presència de crosta superficial?

Distribució:

Sí

Generalitzada

No

Localitzada

Cal representar en l’apartat “Mapa de riscos geotècnics i processos erosius”, preferiblement
sobre ortofotoimatge, els principals processos erosius i de degradació detectats, seguint les
indicacions per a cada tipus de risc.
56
Cal representar els punts amb major densitat de solcs i/o xaragalls.
57 Cal representar els punts amb major acumulació de sediments.
55
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Es formen bassals?

Distribució:

Sí

Generalitzada

No

Localitzada

Dificultat de penetrar el sòl amb un objecte punxegut, fins i tot quan hi ha poques pedres en superfície?
Sí
No
S’observen forats tubulars al terra?
Sí

Generalitzada

No

Localitzada

S’observen enfonsaments?
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Distribució:

Distribució:

Sí

Generalitzada

No

Localitzada

7. Substrats (terra vegetal, sòl edàfic) i esmenes
Substrats
Sense substrat o substrat extremadament pedregós
Tipus de substrats utilitzats

Substrat pedregós inert (terra fina 20-40%)
Substrat fi inert (terra fina > 40%)
Terra vegetal (sòl edàfic)

Proporció de mescla dels substrats utilitzats 58
Procedència
Data de l’estesa
Gruix de sòl reposat (cm):
Pedregositat superficial: s’observen blocs de més de 25 cm de diàmetre en superfície?
Sí
No

Presència generalitzada
Presència localitzada

Presència en el substrat edàfic de ferros, runes o altres residus transportats amb el substrat?
Sí
No
Distribució:
en un sol punt
1-5 punts
> 5 punts diferents

Esmenes o adobs
Esmenes o adobs utilitzats
Procedència 59
Dosis (Pes sec/ha)

Data aplicació

58

A indicar quan s’hagi utilitzat més d’un substrat diferent. S’indicarà la relació volumètrica de la mescla
(p. ex. 1 terra vegetal / 1 substrat pedregós).
59
Cal indicar el lloc de procedència o la marca del producte.
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8. Coberta vegetal (vegetació)
Tasques per a l’establiment de la coberta vegetal
Espècies sembrades

Sembres
Proporció en la mescla
de llavors (%)

Data de sembra

Densitat de la sembra de la mescla de llavors (kg/ha)
Descripció del procés i la metodologia de sembra (en el cas de restauracions agrícoles caldrà fer
referència al pla de rotació de cultius i guarets)
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Plantacions
Mida
plançons (m)

Espècies plantades

Data de
plantació

Densitat de
plantació (peus/ha)

Regs de suport
S’aplica algun reg?

Sí

Degoteig

No

Mànega (manual)
Exsudant
Rotoaspersor
Aspersor fix
Inundació
Altres
Sense reg
Primer any
Fins al segon any

Durada:

Fins al tercer any
Fins al quart any
Fins al cinquè any
Més de cinc anys
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DESCRIPCIÓ DE LA COBERTA VEGETAL PRESENT
Herbàcies
Espècie (o denominació identificativa)
Sp11

Sp1
Sp2

Sp12

Sp3

Sp13

Sp4

Sp14

Sp5

Sp15

Sp6

Sp16

Sp7

Sp17

Sp8

Sp18

Sp9

Sp19

Sp10

Sp20
Clapejat
Franges

Patró de distribució de l’estrat herbaci

Homogeni

Continu
Discontinu

Alçada mitjana
aproximada (cm)
S’observen espècies diferents de les sembrades?
No
Sí

Dominants
En proporció similar a les sembrades
Esporàdiques

S’ha produït entrada d’exòtiques/invasores de forma espontània?
Sí
No
Cal indicar quines espècies hi han entrat:

Cal indicar quanta superfície ocupen (m2):
Data de la mesura:
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Llenyoses (arbustives i arbòries)
Espècie

Densitat (peus/100 m2) o Presència (1) - Absència (0)
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Clapejat
Patró de distribució

Franges
Homogeni

Problemes de desenvolupament:
No
Sí
Nanisme
Fulles cloròtiques
Creixement desestructurat
Afectació per plagues
Altres:
S’ha produït entrada d’autòctones de forma espontània?
Sí
No
Cal indicar quines espècies hi han entrat:
S’ha produït entrada d’exòtiques/invasores de forma espontània?
Sí
No
Cal indicar quines espècies hi han entrat:
Cal indicar quanta superfície ocupen (m2):
S’observen òrgans reproductors, fruits o llavors?
Sí

Sí

No

No

Cal indicar quines espècies presenten fruits carnosos:
Abundància:

un sol individu
2 individus
3 individus
4 o més individus

Data de la mesura:
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Hi ha hagut reproducció espontània?

Mesures de recobriment a la zona avaluada
(se’n poden imprimir tantes còpies com faci falta)
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Parcel·la 2
En la direcció del pendent
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Parcel·la 4
En la direcció del pendent
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Espècie (o denominació identificativa)
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Espècie

Densitat (peus/100 m2 o Presència (1)-Absència (0))

Exòtiques/invasores identificades:
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Mesures de recobriment a la zona de referència
(se’n poden imprimir tantes còpies com faci falta)
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Parcel·la 3
En la direcció del pendent
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En la direcció del pendent
0
m
0
20

20
40

40
60

60
80

80
100

1
m
0
20

80
100

6
m
0
20

80
100

1
m
0
20

80
100

6
m
0
20

20
40

40
60

60
80

80
100

2
m
0
20

80
100

7
m
0
20

80
100

2
m
0
20

80
100

7
m
0
20

20
40

40
60

60
80

80
100

3
m
0
20

80
100

8
m
0
20

80
100

3
m
0
20

80
100

8
m
0
20

20
40

40
60

60
80

80
100

4
m
0
20

20
40

40
60

60
80

80
100

80
100

9
m
0
20

20
40

40
60

60
80

80
100

80
100

4
m
0
20

20
40

40
60

60
80

80
100

80
100

9
m
0
20

20
40

40
60

60
80

80
100

Herbàcies
Llenyoses
Efectiu
5
m
0
20

20
40

40
60

60
80

20
40

40
60

60
80

20
40

40
60

60
80

20
40

40
60

60
80

Herbàcies
Llenyoses
Efectiu

Perpendicular al pendent
0
m
0
20

20
40

40
60

60
80

20
40

40
60

60
80

20
40

40
60

60
80

20
40

40
60

60
80

Herbàcies
Llenyoses
Efectiu
5
m
0
20

20
40

40
60

60
80

20
40

40
60

60
80

20
40

40
60

60
80

20
40

40
60

60
80

Herbàcies
Llenyoses
Efectiu

173

