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Vista general del municipi des del Pla de Can Dolcet amb la muntanya de Montserrat al fons.

*L’economia dels ecosistemes i la biodiversitat (en les sigles angles TEEB). Existeix una guia sintètica titulada: “TEEB 2010. Una guía rápida. La economía de 
los ecosistemas y la bidoversidad para diseñadores de políticas locales y regionales”; aquesta està disponible al web: http://www.teebweb.org/wp-content/
uploads/Study%20and%20Reports/Reports/Local%20and%20Regional%20Policy%20Makers/D2%20Quick%20guide/TEEB%20D2%20Quick%20
guide_Spanish.pdf

SERVEIS ECOSISTÈMICS

INTRODUCCIÓ
La Diputació De Barcelona registrà el dia 04/09/2015 una 
sol·licitud de l’ajuntament De collBató al Catàleg de suport 
als serveis i a les activitats locals 2015 per a l’elaboració de 
Plans d’acció per a la infraestructura verda local (programa 
d’anàlisi i planificació del sòl no urbanitzable de l’Àrea de Ter-
ritori i Sostenibilitat). 

En la sol·licitud es descrivien les actuacions per a les quals 
es creia necessari el suport tècnic de la Diputació de Barce-
lona: “informes D’anàlisi i valoració Dels espais lliures i elaBo-
ració D’un conjunt D’actuacions prioritàries que conformaran 
el pla D’acció per a la infraestructura verDa local”, en el marc 
del procés de redacció del POUM. La petició, a més, es re-
colzava en el fet de tenir l’informe d’anàlisi i valoració dels 
espais lliures en el marc del projecte SITxell, elaborat l’any 
2012 per la mateixa OTPAT. 

D’acord amb les necessitats tècniques de l’Ajuntament es va 
acordar elaborar una diagnosi dels espais lliures de Collba-
tó complementària a la lliurada el 2012 per tal d’aportar una 
nova visió del territori en el marc dels serveis ecosistèmics i 

així facilitar la planificiació de la futura infraestructura verda 
del municipi. 

Finalment, el 04/11/2015 es va informar favorablement la pe-
tició. 

ELS SERVEIS ECOSISTÈMICS I LA IN-
FRAESTRUCTURA VERDA
Tradicionalment, l’anàlisi del territori s’ha realitzat a partir dels 
elements geobiològics més que no pas les capacitats funci-
onals que aquests elements poden desenvolupar. Les dades 
del SITxell (veure l’informe lliurat a l’Ajuntament de Collbató 
l’any 2012) ens aporten aquesta imatge més descriptiva dels 
valors naturals de l’indret. Tanmateix, tenint en compte les 
darreres tendències en l’àmbit de l’anàlisi dels espais lliures, 
es recomana que s’atenguin també els aspectes funcionals. 

Els serveis ecosistèmics són les contribucions directes o 
indirectes dels ecosistemes pel benestar humà (segons la 
definició del Informe TEEB 2010*). 

La conservació de la natura al llarg de molts anys s’ha centrat 
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Més enllà dels espais naturals protegits, cal considerar també la conserva-
ció dels espais lliures des del punt de vista dels serveis ecosistèmics.

en la protecció individual de determinades espècies i espais, 
com ara els parcs naturals i altres categories d’àrees protegi-
des. Des de fa uns anys, la Unió Europea està impulsant, sota 
el concepte dels serveis ecosistèmics, una forma de pensar 
més global, anant més enllà de la conservació dels espais 
naturals protegits, més enllà dels paisatges extraordinaris, de 
les espècies animals, de les plantes i dels hàbitats. La con-
servació dels espais lliures des del punt de vista dels serveis 
que presta la natura suposa, entre d’altres, un enfocament 
global del territori i de la seva funcionalitat. Això porta a acci-
ons com ara la gestió multifuncional dels boscos, la preser-
vació del medi rural, la protecció i millora de la xarxa hidrolò-
gica o la restauració d’espais degradats, de manera que es 
potencien en conjunt nombrosos serveis els quals no sempre 
es tenen en compte, com són l’aire net que filtren els boscos, 
la protecció que ofereix la vegetació de ribera en front de les 
riuades, els connectors ecològics entre els diferents espais 
naturals, o l’educació, la contemplació, l’esport i el gaudi del 
medi natural, entre molts d’altres. 

Per exemple, a nivell urbà, els diferents espais verds que es 
poden trobar dins del nucli urbanitzat –com ara parcs, jar-
dins, arbrat viari, boscos, horts, etc.– també proporcionen un 
conjunt de serveis ecosistèmics de gran importància per a 
la qualitat de vida dels ciutadans: recreatius i culturals, però 
també de regulació microclimàtica, de reducció del soroll o 
de filtració de l’aire. 

En aquest marc, els serveis ecosistèmics es classifiquen en 
quatre grans àmbits: d’aprovisionament, regulació, suport i 
culturals. 

Els serveis d’aprovisionament són serveis ecosistèmics rela-
cionats amb els productes materials i energètics procedents 
dels ecosistemes (aliments, aigua dolça, matèries primeres, 
recursos medicinals,...). 

Els serveis de regulació són els serveis que els ecosistemes 
proporcionen en actuar com a moduladors de les variables 
ambientals (qualitat de l’aire, clima local, tractament d’aigües 
residuals, segrest de carboni, pol·linització, control biològic, 
protecció davant de fenòmens extrems, prevenció i control de 
l’erosió del sòl, etc.). 

Entre els serveis culturals s’inclouen els beneficis no mate-
rials que les persones obtenen del contacte amb els ecosis-
temes. Inclouen beneficis espirituals, de recreació, per a la 
salut mental i física, d’apreciació estètica, d’inspiració artís-
tica, per al turisme, identitaris, científics, entre molts d’altres. 

Finalment, els serveis de suport són el conjunt de funcions 
ecosistèmiques que sustenten la resta de serveis (hàbitat per 
a les espècies, manteniment de la biodiversitat, cicles de nu-
trients, etc.). 

Des d’aquesta visió, el bosc és molt més que el conjunt dels 

arbres i el seu possible valor comercial com a fusta. És un 
magatzem de carboni, un sistema d’aire condicionat natural, 
un espai per gaudir. Les muntanyes són molt més que sim-
ples turons ja que atrapen la pluja i l’aigua que s’escola per 
les seves valls i la neu que s’hi acumula a l’hivern ens dóna 
aigua a la primavera. Sistemes naturals com els matollars, 
els aiguamolls o els rius atrapen més diòxid de carboni que 
un bocí de terra vegetal. Els conreus extensius són un espai 
de proveïment d’aliment però també un suport imprescindi-
ble per a la biodiversitat. El mar és més que simplement un 
productor de peix o un espai d’oci per al diumenge, és un 
regulador del clima i un atractiu per al turisme. 

L’impuls de la protecció específica dels espais naturals, agra-
ris i no urbanitzats, més enllà de les qüestions socioeconò-
miques, també permet donar un valor afegit a la qualitat de 
vida de les persones. És en aquest marc conceptual que hi 
ha una plena compatibilitat entre les valoracions del SITxell i 
els criteris dels serveis ecosistèmics, que permeten atorgar 
una visió més àmplia i una major dimensió a les polítiques de 
preservació i gestió del paisatge rural i natural. 

Sobre la base dels serveis ecosistèmics, la Unió Europea 
va adoptar l’any 2011 una estratègia per protegir i millorar la 
biodiversitat a Europa fins a l’any 2020, a partir d’una Comu-
nicació de la Comissió Europea (“estrategia De la ue soBre 
la BioDiversiDaD hasta 2020: nuestro seguro De viDa y capital 
natural. COM 2011(244)”). Entre els sis objectius d’aquesta, 
el segon es refereix al “Manteniment i restauració dels eco-
sistemes i els seus serveis”. Això s’explicita com el “Manteni-
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ment i millora d’ecosistemes i serveis ecosistèmics no més 
tard de 2020 mitjançant la creació d’infraestructura verda i la 
restauració d’almenys el 15 % dels ecosistemes degradats”. 
Posteriorment, per tal de desenvolupar aquest mandat, l’any 
2013, la comissió europea va elaborar una nova comunicació 
amb el títol “infraestructura verDe: mejora Del capital natu-
ral De europa (COM 2013 (249))”. En ella es defineix la in-
frastructura verda, entesa com una xarxa de zones naturals 
i seminaturals i d’altres elements ambientals, planificada de 
forma estratègica, dissenyada i gestionada per a la presta-
ció d’una extensa gamma de serveis ecosistèmics. Aquesta 
infrastructura incorpora espais verds (o blaus en el cas dels 
ecosistemes aquàtics) i altres elements físics d’espais terres-
tres (incloses les zones costaneres) i marines. 

És a dir, la proposta és planificar i gestionar el conjunt del 
territori per tal de maximitzar la prestació de serveis ecosis-
tèmics i garantir així el benestar de les persones. Per tant, 
l’aproximació ha de ser perquè cada peça d’espai lliure –
bosc, conreu, riera, prat, verd urbà, etc.– contribueixi tant 
com sigui possible a la infrastructura verda potenciant la seva 
multifuncionalitat, que faci possible el màxim nombre i quali-
tat dels serveis que presta. En els mateixos documents de la 
Comissió Europea s’indica que una de les millors maneres 
d’afavorir l’establiment de la infraestructura verda és a través 
del planejament territorial i urbanístic, incorporant els serveis 
ecosistèmics a la base mateixa del planejament i ordenant els 
elements de la infraestructura verda per tal que desenvolupin 
al màxim la seva funció. 

En aquest sentit, el SITxell és una eina idònia per a la identifi-
cació, avaluació i cartografia dels serveis ecosistèmics, donat 
que disposa de molta informació pluridisciplinar sobre els va-
lors naturals i socioeconòmics dels espais lliures, que estan 
en la base dels indicadors dels serveis.  

SERVEIS ECOSISTÈMICS
Partint de l’anàlisi dels espais lliures elaborat per l’OTPAT 
amb les eines del SITxell l’any 2012, aquest nou estudi ha 
volgut aprofundir en la descripció i valoració del territori des 
de la nova visió que ofereix el marc dels serveis ecosistèmics, 
tenint en compte les contribucions dels ecosistemes al ben-
estar humà.

Serveis de suport

Com ja s’ha comentat, els serveis de suport es corresponen 
amb les anomenades funcions ecosistèmiques, és a dir, els 
processos bàsics dels sistemes naturals (hàbitat per a les es-
pècies, manteniment de la biodiversitat, cicles de nutrients, 
etc.) que permeten que es prestin la resta de serveis. 

Hàbitats rellevants
En termes generals, tenen molt d’interès els serveis relacio-
nats amb la pròpia existència de la coberta vegetal, atès que 
aquesta contribueix a la formació i la fertilitat del sòl, que a la 
vegada incideix sobre la funció fotosintètica de les plantes i 
reverteix en la producció d’oxigen i retenció de contaminants 
(regulació de la qualitat del aire), la fixació de diòxid de carbo-
ni (regulació del canvi climàtic) i en el manteniment dels cicles 
de nutrients i de l’aigua (protecció hidrològica i contra l’ero-
sió). En un context òptim per al desenvolupament d’espècies 
vegetals s’afavoreix així mateix la vida animal i es contribueix 
al manteniment de la biodiversitat i els valors subjacents a 
aquesta.

Els hàbitats naturals amb més rellevància botànica1 a 
Collbató es concentren bàsicament en l’àmbit del Parc Na-
tural de la Muntanya de Montserrat. Allà hi trobem: codines 
amb caragoles (Erodium rupestre, E. glandulosum), Arenaria 
agreggata, Allium senescens,... en terrenys calcaris o con-
glomeràtics, a la muntanya mitjana poc plujosa i a les serres 
catalanídiques; cingles i penyals calcaris de muntanya; cin-
gles i penyals calcaris de les contrades mediterrànies càlides; 
alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa; 
alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) muntanyencs; 
brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) -i timonedes-, amb 
foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tincto-
ria),... calcícoles de terra baixa; prats, sovint emmatats, de 
pelaguers amb teròfits, calcícoles i xeròfils, de terra baixa; 
bosquines dominades per matabou (Bupleurum fruticosum), 
sovint fent el mantell marginal d’alzinars, de terra baixa; llisto-
nars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics 
calcícoles, de terra baixa. 

1 Informació extreta de la valoració botànica dels hàbitats de la província de 
Barcelona elaborada pel Grup de geobotànica i cartografia de la vegetació 
de la Universitat de Barcelona e per a l’OTPAT de la Diputació de Barcelona. 

La riera de can Dalmases constitueix un eix en la connectivat dels siste-
mes naturals del municipi.
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També hi trobem avellanoses (bosquines de Corylus ave-
llana), amb Polystichum setiferum, mesohigròfiles, dels bar-
rancs i fondals ombrívols de terra baixa (i de l’estatge sub-
montà), als territoris olositànic i catalanídic septentrional. A 
més, el vessant de la regió de les Agulles destaca per les co-
munitats vegetals que inclouen l’espècie de flora amenaçada 
Saxifraga catalaunica2*, entre altres espècies d’elevat interès 
típiques de l’estatge montà i de les muntanyes mediterrànies 
com Potentilla caulescens, Saxifraga longifolia, Asplenium 
fontanum... Dins d’aquest àmbit es troba també l’Alzinar del 
Torrent de Santa Maria, inclòs a l’inventari de Boscos singu-
lars de Catalunya per tenir fusta morta en peu, arbres pare de 
qualitat i un model de gestió sostenible.

A banda de la zona del Parc Natural, trobem hàbitats d’interès 
botànic en tres indrets més del terme. En primer lloc, a la 
ribera del riu Llobregat, on hi trobem alberedes (i pollancre-
des) amb vinca (Vinca difformis), de les contrades marítimes i 
canyars de vores d’aigua. En segon lloc a la Serra de Gatells, 
on hi destaca els cingles i penyals calcaris de les contrades 
mediterrànies càlides i les brolles de romaní (Rosmarinus 
officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), 
bufalaga (Thymelaea tinctoria), calcícoles de terra baixa. Fi-
nalment, entre l’A2 (km 576) i els Closos, hi trobem una peça 
amb alzinar de terra baixa, brolles de romaní (Rosmarinus 
officinalis)  -i  timonedes-, amb foixarda (Globularia alypum), 
2 espècie protegida pel Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del 
Catàleg de flora amenaçada de Catalunya

bufalaga (Thymelaea tinctoria) i llistonars (prats secs de Brac-
hypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa.

Així mateix, tant l’àmbit de ribera del riu Llobregat com el de 
la Serra de Gatells sobresurten, de la mateixa manera que ho 
fan diferents indrets del Parc Natural, per recollir un elevat 
valor de conservació dels vertebrats3, donat sobretot per 
la presència d’espècies d’ocells amenaçats juntament amb la 
riquesa d’espècies d’aquest grup taxonòmic, i per la presèn-
cia variada d’espècies de rèptils, algunes d’elles amenaçades 
o properes a l’amenaça.

Cal destacar també els hàbitats situats al nord-est del muni-
cipi, des de la Serra de Gatells fins més al nord de la Santa 
Cova, ja que formen part de la zona de nidificació i de la zona 
més activa de campeig d’una parella d’àliga perdiguera, 
una espècie protegida legalment i considerada en perill a 
Catalunya, a Espanya i a Europa. Aquesta au nidifica pre-
ferentment en cingleres i caça en terrenys oberts com gar-
rigues i altres àrees de vegetació laxa. Els incendis reiterats 
d’aquesta àrea han estat un dels factors més importants en 
la configuració d’un paisatge forestal obert, ideal per a les 
poblacions d’espècies presa com el conill i la perdiu.4

Tenint en compte els diferents valors exposats, entre d’altres, 
s’ha confeccionat el model de biodiversitat singular, elaborat 
pel CREAF l’any 2015. És per aquest motiu que, observant 
el mapa que en resulta, es destaquen com a màxims de bio-
diversitat singular els diferents indrets que ja han sobresortit 
pel seu valor en les descripcions anteriors (diferents zones 
del Parc Natural, la serra de Gatells i l’àmbit del Llobregat). 

Finalment es posen de relleu els anomenats boscos antics. 
Es consideren boscos antics aquelles masses forestals que 
s’observen ja conformades com a tals en l’ortofografia de Ca-
talunya del 1956 (recollides en el mapa de cobertes basat 
en la mateixa) que alhora no han patit cap incendi forestal 
des de llavors. La tipologia de boscos antics aporta serveis 
ecosistèmics no només de suport sinó també de regulació. 
Un planejament territorial basat en els serveis ecosistèmics 
ha de recollir aquestes forests com a àrees d’especial con-
servació. Sobre la importància de la conservació dels boscos 
antics remetem al document Reptes per conservar els boscos 
madurs a Catalunya (2013), publicat per la Institució Catalana 
d’Història Natural.5

3 Informació extreta del treball ‘Elaboració d’índexs de conservació 
comparables per a tots els vertebrats i generació de mapes d’interès de 
conservació’ elaborat per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), basat en els 
treballs d’elaboració d’índexs de conservació per a les diferents espècies de 
vertebrats duts a terme pel mateix ICO (en el cas d’ocells) i per l’empresa 
Minuartia (en el cas de mamífers, rèptils i amfibis).
4  Per a més informació veure la pàgina 9 de la ‘Diagnosi dels espais lliures 
del municipi de Collbató’ elaborada l’any 2012 per l’OTPAT.
5 http://ichn.iec.cat/pdf/Boscos_madurs_Catalunya.pdf

El riu Llobregat, tot i ser el límit oriental del terme conté un ric ecosistema 
poc conegut.
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Connectivitat ecològica
Durant els darrers anys s’ha fet palès que la conservació del 
patrimoni natural, i de la biodiversitat que en forma part, no 
podia limitar-se a les aproximacions estructurals i estàtiques, 
com generalment són les dels espais naturals protegits, sinó 
que havia d’incorporar tots els aspectes dinàmics i funcionals 
inherents als sistemes naturals de tot el país, entre els quals 
destaca la connectivitat ecològica.

Sota el concepte de connectivitat ecològica s’ha acabat en-
tenent tota la dimensió dinàmica, funcional, del medi natural 
que permet la dispersió i el moviment dels organismes, el 
manteniment dels processos ecològics i el funcionament dels 
ecosistemes, a més de comportar molts altres avantatges de 
caire ambiental, econòmic i social, entre els quals hi ha els 
vinculats al lleure.

Es considera una eina primordial per afrontar la pèrdua de la 
biodiversitat i per superar les seves principals causes. Una 
eina que és aplicable des de tots els sectors i escales, que 
ofereix indicacions tant pel que fa al desenvolupament de 
l’activitat agrícola o la gestió hidrològica, com a la manera 
de dissenyar les infraestructures, per posar alguns exemples.

En el marc del planejament territorial, l’afavoriment de la con-
nectivitat ecològica i paisatgística és una estratègia bàsica 
per millorar la conservació de la biodiversitat, especialment 
en territoris fragmentats: consolidar la xarxa d’espais natu-
rals protegits, complementar-los amb zones perifèriques de 
protecció, establir zones de restauració, determinar els usos 
admissibles en aquests espais i, especialment, promoure la 
connectivitat ecològica entre tots els components del medi 
natural o de valor per a la biodiversitat.

Es tracta del principi d’integritat ecològica: s’han de protegir 
els processos ecològics necessaris per garantir la viabilitat 
de les espècies i mantenir els hàbitats dels quals depenen 
per a la realització de les seves funcions biològiques (migra-
ció, dispersió, intercanvi genètic, etc.), i per poder respondre 
als canvis ambientals (canvi climàtic, contaminació, etc.) o 
catastròfics (incendis forestals, tempestes, secades, esllavis-
saments, etc.).

El planejament urbanístic és un marc adequat per tenir en 
compte l’ampli abast dels processos ecològics i garantir així 
la funcionalitat ecològica del conjunt del territori a través del 
manteniment de la connectivitat ecològica local dels sistemes 
naturals, i que en aquest cas interactuen en l’àmbit comarcal.

En el mapa de connectivitat ecològica6 centrat a Collbató, 
s’observa el possible espai connector entre els parcs naturals 
de la Muntanya de Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac 
a través de la finestra que s’inicia a Collbató–Monistrol de 
Montserrat. Tot i que en general la capacitat connectora de la 
franja est-oest en l’àmbit de Collbató i Esparreguera és força 
bona, es detecta una dràstica disminució als volts de l’eix del 
Llobregat, pel pas de la C-55 i la línia ferroviària de Barcelona 
a Manresa. 

En sentit nord-sud, la capacitat connectora es veu, en gene-
ral, molt reduïda per l’efecte barrera que el nucli urbanitzat i 
l’A2 produeixen. L’únic punt on aquesta barrera es redueix 

6  L’Índex Integrat de Connectivitat de la província de Barcelona ha estat 
elaborat pel CREAF l’any 2015 a partir de la combinació de l’ICT (Índex de 
Connectivitat Terrestre desenvolupat en el marc del Pla Territorial Sectorial 
de Connectivitat Ecològica de Catalunya (PTSCEC)) amb els mapes de 
resistència acumulada d’ocells (dividits en forestals, agrícoles i d’espais 
oberts) i mamífers (elaborats per al SITxell per l’empresa Minuartia).

Espai natural i agrari entre Collbató i Esparreguera d’importància cabdal per garantir la connectivitat ecològica en sentit nord-sud
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de forma pronunciada és a la zona més oriental del municipi, 
a la frontera amb el terme d’Esparreguera, on, tot i haver-hi 
l’autovia, la naturalitat del seu entorn permet definir un espai 
de connexió que caldria enfortir i desfragmentar.

A banda de les grans àrees connectores detectades en el 
mapa de connectivitat, cal no oblidar l’important paper que 
juguen els eixos fluvials en aquest servei. És per això que 
igualment destaquem la funció connectora de la riera de Can 
Dalmases travessant el terme d’oest a est al sud de l’autovia.

Serveis d’aprovisionament

Els serveis d’aprovisionament són serveis ecosistèmics rela-
cionats amb els productes materials i energètics procedents 
dels ecosistemes i d’interès per als éssers humans. Aquests 
aprovisionaments el proporcionen principalment els produc-
tes dels boscos i les collites dels conreus.

D’aliments
A partir del mapa de cobertes del sòl de 1956 s’aprecia cla-
rament que la coberta més predominant del municipi fa mig 
segle era l’agrícola, ocupant el 30% del terme. Actualment, 
el mapa de cobertes del sòl de 2009 indica que la superfície 
agrícola al municipi és només del 9,6%. La pèrdua de terreny 
agrícola ha estat essencialment en favor del creixement ur-
banístic i també de l’aforestació, sobretot de boscos de pins 
i d’alzines.

Els conreus que actualment predominen a Collbató són els 
llenyosos, sobretot els d’oliveres, concentrats en tres àmbits 
del municipi: els Plans, Gatells–la Fumada i Can Dolce –Can 
Martí Joan–Can Guineu. Tot i que bona part de la superfície 
agrícola es troba activa, també s’aprecien parcel·les aban-
donades en tots els sectors, la qual cosa està permetent la 
colonització forestal de l’espai, així com l’aparició de diferents 
usos no regulats. Un exemple d’aquests usos són els circuits 
de motocross que comporten efectes adversos al medi com 
són la compactació i erosió del sòl, i la contaminació acústica 
i atmosfèrica, entre d’altres.

El manteniment de conreus llenyosos té grans beneficis a 
diferents nivells: ecològic, econòmic, paisatgístic i cultural. 
Els conreus llenyosos aporten més valor econòmic que al-
tres conreus, però a més, permeten la configuració d’espais 
oberts, molt favorables per a la prevenció d’incendis forestals, 
i la creació d’un hàbitat idoni per a moltes espècies de fauna, 
des d’ocells passeriformes a espècies com el conill i la per-
diu, preses habituals de l’àliga perdiguera. Per altra banda, 
sumat al valor estètic i paisatgístic d’aquest tipus de conreus, 
hi trobem el vincle històric i cultural que l’olivera té a Collbató. 
Des de temps immemorials que es conrea al municipi. Tot 
i que dels 22 trulls (establiments on s’elabora l’oli) que han 
existit al terme no n’hi ha cap que funcioni com a tal en l’ac-
tualitat, el desembre de 2010 es va inaugurar el Centre d’In-
terpretació de l’Oli situat en un molí d’oli històric, on s’explica 
la tradició olivarera i olivera de Collbató, des de l’Edat Mitjana 
fins els nostres dies. A més, entre els itineraris de passejada 

El manteniment de conreus llenyosos té grans beneficis a diferents nivells: ecològic, econòmic, paisatgístic i cultural.
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municipals es troba el Camí de l’Oli, que envolta el sector dels 
Plans, un àmbit especialment ric en conreus d’olivera. 

De biomassa forestal
La provisió de biomassa forestal es refereix principalment al 
servei de proveïment de matèries primeres provinents d’eco-
sistemes forestals, és a dir, tant fusta com llenya, bé sigui per 
a la seva utilització com a estructura o com a combustible. 
La informació de base utilitzada per a l’estima d’aquest ser-
vei es fonamenta en la biomassa llenyosa aèria total (suma 
de les fraccions llenyoses: fusta, escorça i branques) de les 
espècies arbòries, segons les dades del Inventario Forestal 
Nacional.7 

Un incendi l’any 1986 va cremar un bon nombre d’hectàrees 
del sector nord-est del terme. Tanmateix, la principal afecta-
ció per incendis forestals fou el 1994, quan el foc forestal va 
cremar més del 40% del terme al mateix sector nord-oriental.

En conseqüència, els resultats mostren, com era d’esperar, 
una capacitat d’aprovisionament baixa. Cal afegir que el risc 
d’incendi de les àrees de matollars i bosquines en regenera-
ció del 1994 és elevada perquè la regeneració natural de la 
pineda ha comportat una elevada densitat de peus per hectà-
rea, com s’ha indicat.
7 Cartografia elaborada l’any 2014 per l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambiental (ICTA) per al SITxell. 

Serveis de regulació

Els serveis de regulació estan molt vinculats als cicles hidro-
lògics i biogeoquímics. Així, la vegetació dels vessants alts i 
mitjos de la serralada protegeixen el sòl contra l’erosió, evi-
tant la pèrdua de nutrients i contribuint a laminar l’aigua de 
pluja i disminuir el risc de riuades a les valls baixes. Per la 
seva banda, la xarxa de torrents constitueix un drenatge natu-
ral que facilita, a més, la connectivitat biològica. Cal conside-
rar també les àrees boscoses com a magatzems de carboni i 
filtres naturals de contaminants atmosfèrics.

Emmagatzematge i captura  de CO2 per 
massa forestal
Aquest servei de regulació es produeix majoritàriament en 
els ecosistemes forestals i es mesura a partir del carboni aeri 
capturat i emmagatzemat. Els ecosistemes agraris, sobretot 
els conreus llenyosos, també poden acumular quantitats im-
portants de carboni, i d’aquesta manera contribuir també a la 
regulació climàtica global i, per tant, mitigar el canvi climàtic. 
D’altra banda els ecosistemes urbans (parcs, jardins, etc..) 
també son capaços de proveir aquest servei encara que sigui 
de forma moderada.

Per cartografiar aquest servei8 al “Mapa de serveis de regula-
ció” s’han utilitzat les bases cartogràfiques disponibles al SIT-

8  Cartografia elaborada l’any 2014 per l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambiental (ICTA) per al SITxell. 

Els boscos en regeneració després de l’incendi de 1994 també acumulen una biomassa destcable i, per tant, un carboni que no s’ha de menysprear.
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xell per a l’avaluació de l’estat ecològic del bosc i inclouen una 
modelització cartogràfica de les dades dels inventaris fores-
tals nacionals (IFN2-any1990- i IFN3 –any 2001-). A partir del 
mapa de biomassa de l’INF3 i de l’increment net de biomassa 
entre inventaris s’han cartografiat els indicadors seleccionats 
(carboni aeri capturat anualment i carboni emmagatzemat) al 
terme municipal de Collbató. Cal tenir en compte que aquests 
resultats només indiquen el carboni capturat i emmagatzemat 
de la fracció aèria de l’estrat arbori (fusta, escorça, branques) 
i per tant, no s’ha considerat el carboni de la biomassa sub-
terrània (arrels), el que es troba als estrats arbustiu o herbaci, 
ni el que es troba acumulat al sòl. Els indicadors cartografiats 
indiquen només la capacitat dels ecosistemes forestals per 
proveir aquest servei. 

A Collbató aquest servei es produeix majoritàriament en 
els boscos del nord-oest del terme, tot i que les zones de 
conreus llenyosos, sobretot d’oliveres i ametllers, també son 
capaços de proveir aquest servei, encara que sigui de forma 
moderada. Els boscos en regeneració després de l’incendi 
de 1994 també acumulen una biomassa destacable i, per tant 
un carboni, que no s’ha de menysprear, més encara tenint en 
compte que en trobar-se en una etapa de creixement, tenen 
una elevada capacitat de segrestar un elevada quantitat de 
carboni. Tanmateix, la densitat de l’arbrat que ha crescut al 
llarg d’aquests darrers vint anys és tan elevada que, d’una 
banda impedeix el desenvolupament desitjable dels peus i 
constitueix un perill per a la propagació d’incendis atès que 
conté una càrrega de combustible molt elevada i contínua.

Filtració de l’aire
La filtració de l’aire (o eliminació de la contaminació atmosfè-
rica) és un servei ecosistèmic de regulació que es pot definir 
com la captura/absorció de partícules en suspensió, compos-
tos químics i gasos presents a l’atmosfera que són nocius per 
a la salut humana. 

La cartografia d’aquest servei al SITxell s’ha basat amb el mo-
del ESTIMAP (Ecosystem Services Mapping Tool, Zulian et 
al., 2014), el qual es basa en una estimació de la capacitat po-
tencial dels ecosistemes per filtrar contaminants a partir de la 
velocitat de deposició seca dels contaminants en superfícies 
foliars i en una regressió espacial de la concentració de con-
taminants atmosfèrics. El model requereix dades empíriques 
de concentració anual dels principals contaminants atmosfè-
rics (NO2, PM10, ozó troposfèric, etc.), així com de variables 
predictives: mapa de cobertes o hàbitats, xarxa viària amb 
dades de trànsit, mapes climàtics (temperatura, precipitació i 
velocitat del vent), topografia, etc.

Fins al moment, al SITxell s’ha realitzat una primera apro-
ximació d’aquest servei pel contaminant atmosfèric NO2. El 
mapa final expressa el flux de contaminant absorbit o eliminat 
per part de la vegetació (en kg/ha i any) i és el producte de la 

Els fondals dels torrents i rieres són un important reservori de vegetació 
imprescindible en la filtració de l’aire. 

El fet que el municipi l’atravessi una important via de comunicació terrestre 
fa més necessari emprendre la revegetació del seus voltants.

La màxima concentració de contaminants a Collbató es troba al voltant de 
l’autovia A2. 
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concentració del contaminant (en µg/m3) i la velocitat de de-
posició seca del contaminant en la superfície foliar (en m/s). 

Com és d’esperar, la màxima concentració de a Collbató es 
troba al voltant de les grans vies de comunicació, sobretot de 
l’autovia A2. No obstant, donat que el desenvolupament de la 
vegetació en aquesta zona no és gaire destacat, aquesta mà-
xima concentració no coincideix amb els màxims de velocitat 
de deposició de NO2 en superfície foliar en la zona de l’A2 
i per aquest motiu, el flux d’eliminació de NO2 no és massa 
elevat en aquest àmbit.

Protecció contra l’erosió del sòl i 
escolament superficial i inundabilitat
El control de l’erosió és un servei ecosistèmic que es pot 
definir com la capacitat dels ecosistemes per retenir el sòl i 
prevenir la seva erosió gradual o sobtada (com per exemple 
els despreniments de terra). Aquest servei es pot quantificar 
en unitats biofísiques, a través de la quantitat de sòl retingut 
(kg/ha i any) per part de la vegetació.

També cal considerar el paper dels hàbitats fluvials de la ri-
bera del Llobregat, els quals tenen un paper molt rellevant 
en la regulació del cicle hidrològic (que se sumen als valors 
relacionats amb els hàbitats d’interès i la connectivitat que 
s’han indicat en l’apartat de serveis de suport). Per això, les 
formacions vegetals naturals que s’estenen al llarg de les vo-
res del riu són claus per al manteniment de la dinàmica natu-
ral de l’espai fluvial, protegeixen les vores de l’erosió i ajuden 
a prevenir els efectes de les inundacions per desbordament 
del riu. Resulta doncs, molt necessari mantenir els hàbitats 

fluvials en el millor estat de conservació possible per tal que 
puguin desenvolupar al màxim aquests serveis de regulació.

En la cartografia que s’adjunta9 s’ha destacat les zones en les 
quals la vegetació protegeix el sòl perquè aquest està qualifi-
cat d’elevat potencial erosiu, però també les zones que poten-
cialment són d’alta erosionabilitat i en les quals la vegetació 
protegeix parcialment evitant la pèrdua de sòl. Això permet 
detectar les zones de risc en cas que desaparegui la coberta 
vegetal, i aquelles on actualment ja existeix risc d’erosió. A 
Collbató aquestes àrees se situen bàsicament a l’entorn del 
Parc Natural (dibuixant una mena de cinturó), encara que la 
majoria d’elles tenen actualment un bon control de l’erosió 
degut a la vegetació present, a la vessant de solell de la serra 
de Gatells, i a algunes vessant de les serres dels volts de Can 
Perellong, al sud-est del municipi.

A més, la presència de vegetació al territori ajuda a disminuir 
el volum d´aigua d´escolament perquè retén quantitats impor-
tants d’aigua temporalment. Les arrels augmenten la penetra-
ció de l´aigua als sòls, retenen la matèria orgànica de l’esco-
lament i ajuden a disminuir l’erosió del sòl. En aquest sentit, 
s’ha adjuntat el mapa del coeficient d’escolament superficial, 
que denota la proporció de pluja que queda a la superfície 
durant un esdeveniment de fortes pluges, juntament amb el 
del risc d’inundació10, on es localitzen les zones amb alt risc 
d’inundació tenint en compte, també per un període de fortes 
pluges, les cobertes del sòl, el pendent (se seleccionen les 
zones sense pendents o pendents suaus, de 0-5 graus) i la 

9  Cartografia elaborada l’any 2014 per l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambiental (ICTA) per al SITxell. 
10  Cartografia elaborada l’any 2015 pel Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF) per al SITxell. 
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impermeabilitat del sòl. A Collbató, les zones amb un coefici-
ent d’escolament més elevat es localitzen al llarg de l’autovia i 
en alguna àrea al seu voltant (polígon de les Ginesteres), així 
com en punts dispersos com ara al nord-est del nucli històric. 
L’alt risc potencial d’inundació, segons els criteris esmentats, 
es troba també a la zona de l’autovia i les Ginesteres, però 
també s’estén àmpliament cap a la urbanització de Can Dal-
mases.

A banda, cal tenir en compte la zona inundable associada al 
riu Llobregat, que en algun tram arriba fins a tocar la C-55. 
Cal alertar també de la localització d’una edificació en plena 
zona inundable, a l’alçada de la canal de l’Esvallissada.

Pol·linització
La pol·linització és un servei ecosistèmic de regulació, resul-
tant de l’efecte del vent en el cas de les espècies anemòfiles, 
i del concurs de diversos vectors animals (majoritàriament 
insectes, però també rèptils, ocells i fins i tot mamífers en al-
tres latituds) en el cas de les espècies zoòfiles. Especialment 
interessant és el cas d’aquestes darreres, la pol·linització de 
les quals és extremadament dependent del bon funciona-
ment dels ecosistemes. Per la seva importància en la dinà-
mica de poblacions de les angiospermes i en la incorporació 
de matèria i l’energia als ecosistemes (producció de fruits i 
llavors), la pol·linització ha de ser considerada, a més d’un 
servei ecosistèmic per sí mateix, com una funció ecosistè-
mica clau. Tanmateix, la cartografia de la pol·linització és 
complexa atesa la manca d’informació extensa i homogènia, 
fet que afecta també molts altres processos ecosistèmics. 
L’existència de les dades del catalan Butterfly monitoring 
scheme (CBMS; www.catalanbms.org0/) ha permès desen-

volupar un model empíric que considera l’abundància de les 
papallones representativa de l’abundància de la resta d’in-
sectes pol·linitzadors, amb els que comparteixen bona part 
del seu nínxol ecològic. Així, l’abundància de papallones pot 
ser considerada com una aproximació indirecta (proxy) de la 
quantitat total de de pol·linitzadors i, en conseqüència, de la 
importància de funció ecosistèmica en qüestió i, encara, de la 
potencialitat del servei associat.

Al mapa corresponent a aquest servei11, destaquen els valors 
elevats dels ambients més oberts, especialment en àrees de 
muntanya, com són la zona més meridional del Parc Natural 
i la de les Agulles.

Serveis culturals

Paisatge
El paisatge, en tant que resultat perceptible de la interacció 
entre les activitats humanes i la matriu biofísica del territori, 
constitueix una matèria a considerar en el planejament urba-
nístic. Incloure el paisatge dins del procés de planejament, 
considerar-lo com un recurs i tractar-lo com a tal en la presa 
de decisions permet fer acomplir preceptes legals com ara 
la Llei del Paisatge (Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, 
gestió i ordenació del paisatge) i que desenvolupa el Decret 
sobre el mateix (Decret 343/2006, de 19 de setembre, i es 
regulen els estudis i informes d’impacte i integració paisat-
gística).

11  Cartografia elaborada l’any 2015 pel Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF) per al SITxell.

Dues mostres del paisatge de Collbató. A dalt una vista del municipi des del turó de can Dolcet. A baix, el tram del riu Llobregat que fa de límit municipal.
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El paisatge es defineix com un sistema amb tres elements 
estructurals bàsics: els abiòtics, els biòtics i els antròpics, que 
estan interrelacionats i són dinàmics, ja que dins d’ells funci-
onen uns fluxos d’entrades i sortides de matèria i energia. Els 
diferents elements que caracteritzen les unitats de paisatge 
són:

• Geomorfologia (abiòtic), aquest determina les visuals d’una 
zona (espais oberts, zones en pendents, etc.) i configura les 
formes i les línies del paisatge, alhora que determina la hidro-
logia i la vegetació (cursos d’aigua, canvis sobtats d’unitats 
de vegetació, etc.).

• Vegetació (biòtic), a partir de la qual s’analitzen les diferents 
formes vegetals que s’observen a l’entorn, la seva distribució 
i la seva conservació, ja que contribueixen de manera clara 
en el color i la textura del paisatge.

• Aspectes antròpics, on es valoren els elements introduïts en 
el paisatge per part de l’home: edificacions, vies de comuni-
cació i patrimoni arquitectònic i cultural. Es pot definir el grau 
d’antropització.

Aquestes variables es poden identificar i cartografiar, i així 
s’ha fet des de l’Observatori del Paisatge per a la configuració 
de les diferents unitats de paisatge del Catàleg de Paisatge 
de la Regió Metropolitana de Barcelona12. El municipi de Coll-
12 Consultable a http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_B.php

bató inclou tres unitats de paisatge diferents: Montserrat, Pla 
de Montserrat i Valls d’Anoia. 

La unitat de Montserrat a Collbató comprèn la zona de Parc 
Natural, l’espai fluvial del Llobregat i la serra de Gatells. Els 
trets distintius d’aquesta són el seu relleu abrupte i singula-
ritat geològica reconeguda a nivell internacional, el contrast 
entre la roca nua i la vegetació, la presència del monestir de 
Montserrat, amb una forta càrrega simbòlica, l’elevada fre-
qüentació entre d’altres. Els incendis forestals reiterats també 
han deixat la seva empremta en el territori en forma d’exten-
ses zones cobertes de brolles calcícoles al vessant sud, tot i 
que l’alzinar de les zones altes s’ha anat recuperant. Entre les 
propostes de gestió i ordenació que es marquen per aquesta 
zona hi trobem: promoure la gestió de les masses forestals 
per reduir el risc d’incendi i per fer compatible l’ús social amb 
el manteniment dels valors ambientals i paisatgístics; regular 
els accessos; considerar com a recurs el potencial didàctic i 
turístic dels conglomerats de Montserrat; promoure l’elabo-
ració d’un instrument supramunicipal que faciliti la connexió 
ecològica i paisatgística entre els parcs naturals de Montser-
rat i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac; promoure una xarxa 
d’itineraris paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en 
vehicle on la percepció i interacció amb el paisatge és més 
àmplia i suggeridor13.

13  Consultar la informació completa d’aquesta unitat de paisatge a http://
www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/RMB/Memoria2/Unitats/M2_U8.pdf

Paisatge agrícola del Pla de can Martí Joan i la Vinya Vella. Un paisatge agrícola amb brots d’urbanització difusa.
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La unitat Pla de Montserrat a Collbató inclou el nucli històric 
i tota la zona urbanitzada, els Plans, la Fumada, el torrent de 
la Galetxa i els Closos, i per sota l’A2, el que queda del terme 
excloent l’àmbit de Can Guineu i Can Perellong. A Collbató, 
aquesta unitat destaca per ser el peudemont de la muntanya 
de Montserrat, la qual és un fons escènic cabdal i esdevé un 
senyal d’identitat fonamental per a la plana; per la presència 
important d’oliveres; per la preponderància de la urbanitza-
ció; i per la gran presència d’un nombre considerable d’in-
fraestructures de comunicació. Entre els principals valors de 
la zona el Catàleg destaca que «el diàleg entre els camps 
d’oliveres del piemont del Bruc i Collbató, d’una banda, i la 
muntanya, de l’altra, té una evident connotació estètica que 
ha estat emprada per la societat civil per defensar la protecció 
de l’àrea». Entre les propostes de gestió i ordenació que es 
marquen per aquesta zona hi trobem: considerar tots els cur-
sos fluvials i la seva àrea d’influència immediata com a àmbits 
de conservació prioritària pel valor ecològic i connector dels 
seus hàbitats i per l’interès paisatgístic de la seva traça contí-
nua; conservar els boscos de ribera; vetllar pel manteniment 
dels escassos espais agraris existents; facilitar la recuperació 
de vinyes o oliveres a les pinedes on es pugui comprovar 
l’existència de feixes d’origen antic; promoure la creació del 
Parc rural de Montserrat i el seu pla de gestió, que definei-
xi un projecte territorial i paisatgístic de l’àrea al voltant de 
l’olivera i l’oli d’Olesa; procurar que les edificacions aïllades 
s’integrin adequadament amb l’entorn; promoure l’elaboració 
d’un instrument de planejament supramunicipal que faciliti la 
connexió ecològica i paisatgística entre els parcs naturals 
de Montserrat i de Sant Llorenç del Munt i l’Obac; millorar 

paisatgísticament l’entorn del riu Llobregat; promoure la in-
tegració paisatgística de les zones industrials per millorar els 
fons visuals de les valls; promoure una xarxa d’itineraris pai-
satgístics i de miradors accessibles a peu o en vehicle, on la  
percepció del paisatge és més àmplia i suggeridora14. 

La unitat Valls de l’Anoia a Collbató inclou l’àmbit de Can Gui-
neu i Can Perellong, al sud-est del terme. Aquesta unitat es 
caracteritza pel paisatge ondulat que tanca pel nord la plana 
penedesenca, pel caràcter rural predominant i per tenir com 
a fons escènic el massís de Montserrat. Entre les propostes 
de gestió i ordenació que es marquen per aquesta zona i que 
tenen relació amb l’àmbit de Collbató hi trobem: conservar 
els boscos de ribera; conservar els turons testimoni i les 
superfícies de vegetació natural de les vores dels conreus; 
promoure la gestió de les masses forestals per reduir el risc 
d’incendi; procurar que les edificacions aïllades s’integrin 
adequadament amb l’entorn; promoure una xarxa d’itineraris 
paisatgístics i de miradors accessibles a peu o en vehicle, on 
la percepció del paisatge és més àmplia i suggeridora15.

Oportunitats recreatives
Les oportunitats recreatives i de lleure a l’aire lliure que ofe-
reixen els ecosistemes constitueixen probablement un dels 
serveis culturals més importants pel benestar humà. La 
quantificació, modelització i valoració dels serveis culturals 

14   Consultar la informació completa d’aquesta unitat de paisatge a http://
www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/RMB/Memoria2/Unitats/M2_U9.pdf
15 Consultar la informació completa d’aquesta unitat de paisatge a http://
www.catpaisatge.net/fitxers/catalegs/RMB/Memoria2/Unitats/M2_U4.pdf

El massís de Montserrat i la serra de Gatells, amb el massís de Sant Llorenç del Munt al fons que fa palesa la connectivitat entre aquests espais naturals.
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suposen un repte important, ja que, a diferència dels serveis 
d’aprovisionament, són beneficis intangibles i, per tant, sub-
jectes a les percepcions i preferències de les persones.

Per tal de cartografiar les oportunitats recreatives potenci-
als que generen els ecosistemes de Collbató ens hem basat 
en el model ESTIMAP (Ecosystem Services Mapping Tool). 
Aquest model presenta l’avantatge de ser prou flexible com 
per admetre una gran diversitat de variables sota tres compo-
nents principals que són 1) el grau de naturalitat; 2) la protec-
ció del patrimoni natural; 3) elements relacionats amb l’aigua. 
Seguint aquests criteris s’han seleccionat un conjunt de parà-
metres que, a través de la literatura científica i el coneixement 
local, s’assumeix que influencien en aquesta provisió en ma-
jor o menor grau: 

1.- Índex de valor botànic dels hàbitats: s’han seleccionat 
aquelles zones amb un valor igual o superior a 6, d’acord amb 
l’índex utilitzat en el SITxell. La major part d’aquestes zones 
es localitzen al Parc Natural, tot i que també en trobem a 
l’àmbit de Gatells i al sud dels Closos, per sobre l’A2.

2.- Elements del patrimoni natural seleccionats de l’inventari 
de patrimoni cultural (facilitat per l’Oficina de Patrimoni Cultu-
ral de la Diputació de Barcelona, responsable de l’inventari).

3.- Itineraris de passejada locals existents (facilitats per 
l’Ajuntament de Collbató). Aquests itineraris dissenyats per 
l’Ajuntament donen resposta a la pràctica habitual de passeig 

i esport a l’aire lliure que s’observa entre els habitants de Coll-
bató, i al mateix temps incorpora elements culturals i històrics 
del municipi que l’enriqueixen notablement. 

4.- Àrees recreatives i/o turístiques promocionades tant des 
de l’Ajuntament com des de la iniciativa privada (localitzades 
per l’OTPAT).

5.- Espais inclosos al PEIN (obtinguts de la web de la Gene-
ralitat de Catalunya) .

6.- Espai fluvial del riu Llobregat (establert per l’OTPAT).

El mapa final és una combinació d’aquestes variables on es 
mostra una gradació de menor a major potencial d’oportuni-
tats recreatives. En aquest queda palès el gran atractiu de 
la muntanya de Montserrat, així com també l’àmbit de la Sa-
lut, l’àrea de la Vinya Nova i els camins de passejada que 
hi porten des del nucli, la serra de Gatells i la ribera del riu 
Llobregat. 

El mapa final és una combinació d’aquestes variables on es 
mostra una gradació de menor a major potencial d’oportuni-
tats recreatives. En aquest queda palès el gran atractiu de 
la muntanya de Montserrat, així com també l’àmbit de la Sa-
lut, l’àrea de la Vinya Nova i els camins de passejada que 
hi porten des del nucli, la serra de Gatells i la ribera del riu 
Llobregat. 

El vessant oriental de Montserrat per on circula la carretera B-112, un recorregut espectacular ideal per a activitats recreatives.
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LA INFRAESTRUCTURA VERDA

El sol del capvespre il·luminant les espectaculars parets de Montserrat sobre la cova de Collbató.

Com s’ha indicat en la introducció, es defineix la infra-
estructura verda com el conjunt de peces del territori 
planificades i gestionades amb la finalitat d’incrementar 
i optimitzar els serveis ecosistèmics que presta a les 
persones. En aquest sentit, es pot expressa en forma de 
zonificació sobre el territori, en la qual per a cada zona es 
planteja un paper determinat per a la prestació de serveis 
ecosistèmics, en base tant als serveis existents en l’actu-
alitat –identificats i avaluats en l’apartat anterior–, com a 
la seva potencialitat per incrementar els serveis existents 
o prestar-ne de nou, d’acord amb les recomanacions i 
propostes que es formulen.

El desenvolupament de les propostes que es considerin 
apropiades i prioritàries, sota el lideratge de l’Ajuntament 
i amb la participació dels els actors implicats, es podrà 
dur a terme a través d’instruments i mecanismes diver-
sos, en funció de la naturalesa de cada acció. Tanmateix, 
la Infraestructura Verda, en el seu conjunt, té la vocació 
de ser implementada mitjançant el planejament del terri-
tori –urbanístic i territorial, en funció de l’escala local o 
regional–, ja que parteix d’una anàlisi global de l’entorn i 
integra el conjunt de polítiques que determinen els usos 
del sòl.

Per tant, bona part de les recomanacions de la implantació 
de la infraestructura verda local que s’exposen a continuació, 
tenen la seva implementació més immediata i eficaç a través 
del planejament urbanístic local, mitjançant el POUM o altres 
instruments derivats. Així mateix, altres propostes, pel seu 
caràcter més sectorial o de petita escala, poden també dur-se 
a la pràctica a través d’altres instruments de planificació o de 
gestió, com podrien ser els plans de gestió, els convenis de 
col·laboració, la custòdia del territori, entre d’altres. En qual-
sevol cas, la present proposta d’infraestructura verda local té 
la voluntat de constituir un full de ruta a mitjà termini per a la 
planificació i gestió del sòl no urbanitzable del municipi amb 
l’objectiu de fer compatible la conservació i millora dels valors 
naturals amb els beneficis vinculats al benestar i la qualitat de 
vida de les persones.

Parc Natural de la Muntanya de 
Montserrat

Com s’ha nat indicant al llarg de la memòria, pràcticament 
tota la meitat nord del municipi està inclosa dins del Parc Na-
tural de la Muntanya de Montserrat i bona part és al mateix 
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temps Reserva Natural Parcial. En tot aquest sector conflu-
eixen també figures de protecció del patrimoni geològic i de 
protecció especial pel planejament territorial. En conjunt, la 
confluència dels diversos instruments de protecció posen de 
manifest la gran importància del patrimoni natural i l’interès 
de la muntanya de Montserrat per al lleure i el benestar de 
les persones.

Serveis ecosistèmics
Els serveis de suport (funcions ecològiques bàsiques), vin-
culats a la riquesa i bon estat de conservació dels sistemes 
naturals, comporta tot un seguit de notables serveis de regu-
lació (cicle hidrològic, segrest de carboni, control de l’erosió, 
pol·linització) i culturals (oportunitats recreatives, paisatge, 
patrimoni immaterial).

Recomanacions
En tant que el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat 
compta amb un potent projecte de planificació i gestió de l’es-
pai, basat en la conservació dels seu patrimoni natural i el 
benestar de les persones que viuen en els municipis que par-
ticipen del projecte, es recomana la implicació màxima de la 
corporació local i, en general, de la societat civil de Collbató 
en les diverses línies d’actuació del Parc Natural.

El riu Llobregat és molt destacable pel servei de regulació de protecció de marges fluvials i control de l’erosió. Caldria valorar els usos actuals.

Zona d’elevat valor ecològic

Sota aquesta denominació s’han agrupat els espais contigus 
al Parc Natural, on conflueix també un elements del patrimoni 
natural de notable valor ecològic i unes funcions ecològiques 
ben desenvolupades i de gran interès. En concret, es tracta 
de la zona de la serra de Gatells, d’una banda, i de la fran-
ja de la riba del riu Llobregat, de l’altra. Cal destacar que, 
aquests espais, tot i no formar part del Parc Natural, sí que 
estan inclosos dins del Pla d’Espais d’Interès Natural i, per 
tant, subjectes a les seves determinacions de protecció.

Serveis ecosistèmics
Com en el cas del Parc Natural, els serveis de suport rela-
cionats amb el bon estat de conservació dels sistemes na-
turals són la base de l’interès d’aquesta zona. En ambdós 
casos tenen també una gran rellevància, pel valor afegit de 
la seva situació estratègica, els aspectes relacionats amb la 
connectivitat ecològica. En el cas del riu Llobregat, és molt 
destacable el servei de regulació de protecció de marges 
fluvials i control de l’erosió. Pel que fa a la serra de Gatells, 
és rellevant la protecció contra l’erosió i els serveis culturals 
relacionats amb el ric patrimoni construït –forns de calç, bar-
raques, marges de pedra seca, etc.– i un incipient ús públic 
dels itineraris en aquest sector.
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Cal afavorir la gestió forestal de la serra de Gatells i preservar els boscos antics en aquest sector, així com mantenir els hàbitats oberts.

Recomanacions
Desenvolupar plenament totes les competències municipals 
relacionades amb el planejament urbanístic i la seva posterior 
gestió en la franja entre la carretera C-55 i el riu Llobregat. 
En tractar-se d’una zona petita en superfície, allargassada, 
allunyada del nucli i al costat d’una infraestructura viària, és 
habitual que s’hi desenvolupin usos i activitats no admesos, 
que malmeten els seus valors naturals.

És especialment rellevant controlar i eradicar els usos 
existents, o futurs, a la riba del Llobregat que provoquen 
una fragmentació en aquest sector on la connectivitat té una 
gran rellevància. Així mateix, des del municipi cal incidir en 
la mesura possible sobre l’administració responsable per tal 
que l’impacte de la C-55 sobre l’entorn, i especialment sobre 
la connectivitat ecològica, sigui mínim.

Afavorir la gestió forestal a la serra de Gatells, especialment 
a les zones boscoses en regeneració després dels incendis 
forestals, per tal de tendir a boscos més madurs i resilients. 
Preservar els importants boscos antics en aquest sector i el 
manteniment d’hàbitats oberts –prats secs, matollars– per 
la seva importància per a la biodiversitat i especialment dins 
l’àrea de campeig i cacera de l’àliga perdiguera.

Protegir i restaurar el ric i divers patrimoni cultural de la serra 

de Gatells, relacionats amb l’aigua, l’agricultura i l’obtenció de 
la calç, i que són un dels elements centrals de l’itinerari “la 
ruta de l’aigua i la pedra”.

Desplegar adequadament la iniciativa dels itineraris locals en 
el sector de la serra de gatells, per tal de donar a conèixer i 
sensibilitzar a la població sobre el ric patrimoni natural i cul-
tural, assegurant, al mateix temps, que no tinguin un impacte 
negatiu sobre la seva conservació.

Zona de conservació agroforestal

S’ha definit geogràficament aquesta zona a partir dels espais 
lliures situats per sota l’autopista A-2 i les zones urbanes 
del sector de can Dalmases. Es correspon amb un mosaic 
agrícola i forestal format per conreus herbacis, llenyosos de 
secà (oliveres i ametllers), vinyes, matollars i boscos, seguint 
l’orografia del terreny, lleugerament ondulat d’oest a est. És 
ara mateix la zona més dinàmica del municipi des del punt de 
vista agrari tot i que hi apareixen també usos i activitats que 
poden tenir una incidència negativa.

Serveis ecosistèmics
Els serveis de suport es basen en l’alternança d’hàbitats i 
usos del sol que fan que es combinin valors com els boscos 
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antics amb els relacionats amb els espais oberts, així com 
amb la connectivitat en el sector est del municipi. Són im-
portants els serveis de regulació de captura de carboni en 
les zones forestals, de protecció contra l’erosió en les àrees 
de major pendent i de protecció dels marges fluvials de la 
riera de can Dalmases. Així mateix, al voltant de l’autopista 
és prou rellevant el servei de reducció dels òxids de nitrogen 
i del soroll. Quant a l’aprovisionament, a més de la biomassa 
forestal, és molt significativa la producció dels conreus, ja que 
és la zona amb els valors més elevats del municipi. Final-
ment, el paisatge en mosaic amb diverses masies i elements 
d’interès arquitectònic atorga al conjunt un valor vinculat als 
serveis culturals.

Recomanacions
Assegurar, a través del planejament municipal, i dels instru-
ments de gestió a l’abast, el manteniment i la millora d’aquest 
interessant mosaic agrícola i forestal. En aquesta línia, fora 
interessant estimular la gestió multifuncional dels boscos, 
que es podria dur a terme en el marc dels plans marc de les 
associacions de propietaris forestals.

Així mateix, fomentar el manteniment i la millora de l’agricul-
tura, incorporant sempre que sigui possible els principis de 
l’agricultura integrada, o ecològica, i els productes de proximi-
tat i d’elevat valor afegit, tant pel que fa als conreus herbacis 
com arboris de secà. 

Garantir, mitjançant la disciplina urbanística i la col·laboració 

amb la propietat, que no s’estableixin usos i activitats incom-
patibles amb aquest mosaic agroforestal (edificacions, tanca-
ments, abocaments, etc.), que fan disminuir els seus valors i 
els serveis que presten.

Preservar i millorar, a través de l’ordenació i gestió integral, 
la protecció dels marges i el control de les inundacions al vol-
tant de tota la riera de Can Dalmases. Cal incidir tant en la 
planificació adequada de les zones inundables com amb el 
manteniment i la restauració, allà on sigui necessari, de la 
vegetació de ribera de la riera.

Establir, en un futur, en el marc de la xarxa d’itineraris locals, 
una ruta que doni a conèixer el patrimoni natural i cultural 
d’aquest sector sud del municipi.

Zona de recuperació agrícola

Es correspon amb el conjunt d’espais al nord de l’autopista, 
entre la zona urbanitzada i la zona forestal protegida de la 
serra de Gatells i del Parc Natural. Es correspon amb una 
alternança de conreus llenyosos de secà, principalment oli-
veres, molts d’ells abandonats, boscos i matollars. Inclou una 
zona de contacte amb la vora urbana, de periurbanitat i ús 
públic intens, com es detalla en la zona corresponent, més 
endavant. Aquesta zona, així com la de la serra de Gatells, 
està inclosa en la Zona perifèrica de protecció del Parc Na-
tural de la Muntanya de Montserrat. Aquest sector encaixa 
plenament en els objectius i les propostes de caire agrícola, 

Cal impulsar la recuperació dels oliverars abandonats com un valor afegit i identitari per al municipi.
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ramader i forestal que s’han plantejat, des de fa anys, en el 
conjunt d’espais dels entorns de Montserrat.

Serveis ecosistèmics
Els serveis de suport no són especialment rellevants en trac-
tar-se d’una zona subjecta a un notable efecte vora, tot i que 
presenta una gran potencialitat. El mateix es podria conside-
rar respecte dels serveis d’aprovisionament, actualment amb 
valors força baixos degut a l’abandonament dels conreus i 
de la gestió forestal. Tanmateix, ja s’ha iniciat la recuperació 
d’alguns oliverars que ha començat a capgirar aquesta ten-
dència. El principal servei de regulació està relacionat amb la 
reducció de la contaminació de l’aire i el soroll, que es trac-
tarà en la zona específica a tal efecte. Finalment, els serveis 
culturals són els més desenvolupats en aquest sector, donat 
que és una zona d’activitats de lleure, esport i passejada per 
a moltes persones. El paisatge en mosaic, els elements ar-
quitectònics i els itineraris existents potencien aquests ser-
veis en un entorn periurbà de gran demanda d’espais per a 
aquest ús.

Recomanacions
Fomentar la gestió forestal, principalment en el context de 
la prevenció dels incendis forestals i dels plans marc de les 
associacions de propietaris.

Estimular la recuperació, ja iniciada, dels oliverars abando-
nats –i ametllerars, en menor quantitat–, un conreu d’elevat 
valor afegit i identitari per al municipi. A més, facilita les estra-
tègies de prevenció d’incendis i constitueix un notable embor-
nal de carboni en la seva fusta.

En el cas concret del conreu d’oliveres, recolzar, com ja s’es-
tà fent, totes les iniciatives relatives a la producció de l’oli, 
comercialització, comunicació, imatge i patrimoni cultural 
vinculat a la oleïcultura (museu, itineraris, patrimoni cultural).

Aprofitar les oportunitats que es puguin posar en marxa en 
el marc del projecte global dels espais dels entorns de Mont-
serrat pel que fa al desenvolupament d’activitats agrícoles, 
ramaderes i forestals per dinamitzar el territori i potenciar els 
seus valors naturals i socioculturals.

Zona crítica per a la connectivitat 
ecològica

Correspon a l’extrem est de la zona central del municipi i a 
tota la franja de la riba dreta del Llobregat. En el primer cas, 
correspon a la zona de major continuïtat de les muntanyes 
Montserrat cap al sud, tot i la barrera de l’autopista; en el se-
gon, és un sector clau de la connectivitat de Montserrat cap a 
l’est, fins a Sant Salvador de les Espases i la serra de l’Obac.

El pla de Can Dolcet mostra encara les restes d’una activitat abandonada que impedeix la puixant recuperació de l’ús agrícola a la zona.
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Serveis ecosistèmics
Més enllà dels serveis que ja s’han indicat en els apartats 
anteriors, els serveis clau en aquesta zona són els de 
suport que permeten l’existència d’una elevada connectivitat 
ecològica.

Recomanacions
Evitar, amb els instruments disponibles del planejament i la 
gestió municipal, la implantació d’usos i/o activitats que facin 
incrementar de forma notable la fragmentació en aquestes 
àrees: continus ocupats, barreres lineals, etc.

Fomentar la restauració de la connectivitat allà on sigui pos-
sible, mitjançant la restauració dels hàbitats i l’estímul dels 
processos de renaturalització.

Incidir, des de les competències locals, en les administraci-
ons i empreses responsables de les infraestructures de trans-
port per tal de millorar la permeabilitat de la carretera C-55 
i de l’autopista A-2 en aquests sectors i incrementar així la 
connectivitat ecològica.

Zona de transició d’ús públic intens

Tal i com s’ha indicat anteriorment, aquesta zona se superpo-
sa en gran mesura amb una part de la zona de recuperació 
agrícola, concretament amb la seva vora de contacte amb la 
zona urbana. Abasta pràcticament tota la vora urbana i s’es-

tén cap a àmbits de molta freqüentació, com, el castell de 
Collbató, o l’ermita de la Salut i els seus entorns. En conse-
qüència, s’hi aprecien els impactes habituals en aquest tipus 
de terrenys, relacionats amb els abocaments, els usos i les 
activitats periurbanes. Al mateix temps, és una zona de gran 
potencialitat donat que existeix una gran demanda per a l’ús 
de lleure, d’esport o de passejada, amb tota la potencialitat 
que això implica.

Serveis ecosistèmics
Més enllà d’altres serveis ja indicats, la naturalesa d’aquesta 
zona ve donada pels serveis culturals que ofereix a la po-
blació relacionats amb les seves oportunitats recreatives. 
Les activitats de lleure, esport o passejada tenen un efecte 
beneficiós molt important sobre la salut i el benestar de la 
població.

Recomanacions
Garantir, mitjançant el planejament i la disciplina urbanística, 
la qualitat ambiental i paisatgística de la vora de contacte en-
tre les zones urbanes i els conreus i els boscos. Cal evitar la 
proliferació d’usos i activitats poc compatibles amb el sòl no 
urbanitzable i que tenen un notable impacte negatiu. Així ma-
teix, cal preveure una gestió intensa d’aquesta zona de vora 
(neteja, manteniment, etc.) per tal de mantenir-la en bon estat.

Completar i millorar la xarxa d’itineraris que ja s’ha posat en 
marxa (camí de l’oli, camí de l’aigua i la pedra seca, corriol de 

Àrea d’esplai de La Salut, un indret clau en l’accés a les coves del Salnitre i també com a punt de sortida d’itineraris cap al parc natural de Montserrat.



23

AVALUACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA LOCAL - MUNICIPI DE COLLBATÓ

la cova Gran, camins d’accés a Montserrat). Seria interessant 
ampliar l’oferta amb circuits circulars de diferent distància i 
dificultat, i completar la senyalització i els elements comple-
mentaris (bancs, fonts, etc.). Així mateix, caldria incorporar la 
xarxa d’itineraris de llarg recorregut i relacionada amb la pre-
sència del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, per tal 
d’ampliar les possibilitats de caminada i donar resposta a to-
tes les necessitats, tant de la població local com de visitants. 

Definir, d’entre els itineraris establerts, quins són itineraris 
saludables. Es caracteritzen per tenir un ferm segur, poc des-
nivell, ombra a l’estiu i punts d’aigua.

Preservar i restaurar el patrimoni arquitectònic (vinculat a l’oli, 
a la pedra, a l’aigua) i difondre’l a les persones que fan l’iti-
nerari (mitjançant plafons, fulletons, apps per a mòbil) per tal 
de sensibilitzar-los sobre la importància d’aquestes zones i 
incrementar el sentit de pertinença al municipi.

Zona de regulació de la contaminació 
acústica i atmosfèrica

Correspon a la franja a banda i banda de l’autopista en tot 
el sector proper a les zones urbanes. En aquesta zona de 
transició, l’impacte de la contaminació acústica i atmosfèrica 
sobre la població és molt notable i la vegetació pot contribuir 
a reduir-lo.

Serveis ecosistèmics
Més enllà d’altres serveis ja indicats, els serveis més relle-
vants són els de regulació, per la reducció dels òxids de nitro-
gen i altres contaminants, així com del soroll.

Recomanacions
Preservar i potenciar la vegetació alta i densa en aquells es-
pais no urbanitzats a banda i banda de l’autopista i restaurar 
la vegetació en aquells indrets on sigui viable.

Prioritzar la implantació d’arbrat viari dens en aquells sectors 
urbans directament adjacents a l’autopista.

Complementar els efectes de la vegetació amb altres estruc-
tures (pantalles) en aquells punts on no sigui factible l’establi-
ment d’una franja vegetal.

En els apartats anteriors de la memòria s’han apuntat les 
grans línies d’actuació que es proposen per tal de garantir la 
millor funcionalitat dels espais no urbanitzables, d’acord amb 
el concepte de serveis ecosistèmics. 

Així mateix, en la memòria de la “Diagnosi dels Espais Lliures 
del municipi de Collbató”, elaborada per aquesta mateixa ofi-
cina l’any 2012 per encàrrec de l’Ajuntament, ja es van posar 
de manifest un bon nombre de recomanacions i possibles ac-
tuacions, que es van dividir en tres grans àmbits territorials: 
la serra de Gatells, els Plans i el Sector de Can Guineu. Tam-
bé es van fer propostes respecte al Pla Especial de la Vinya 
Nova, al vessant meridional de Montserrat, i respecte a la 
frontera entre l’espai urbà i els sòls lliures. Tot i que han pas-
sat tres anys llargs des de que es va lliurar aquesta diagno-
sis, la major part de les recomanacions formulades continuen 
sent vigents a data d’avui. Per això, recomanem al consistori 
actual la relectura d’aquell document i la seva valoració en el 
marc de les estratègies i prioritats existents en el municipi.

Tram de l’autovia A2 al pas per Collbató. El desnivell que s’aprecia en aquest tram va associat a una contaminació atmosfèrica i acústica més destacada.
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Més enllà d’aquestes recomanacions recollides fins ara, que 
pretenen aportar idees per a una planificació estratègica del 
municipi, tampoc s’han volgut obviar algunes distorsions ter-
ritorials que s’han identificat en aquesta ocasió i que, tot i ser 
molt puntuals, també en volem deixar constància.

La Fumada, circuit recreatiu per a 
bicicletes de muntanya i motos

Aquesta parcel·la està classificada urbanísticament de sòl no 
urbanitzable, tot i que està dividida en diferents qualificacions. 
Correspon a una peça de sòl lliure format per antics conreus, 
avui abandonats, amb bocins de bosc que ja es podien ob-
servar el 1956. També hi ha algun conjunt arquitectònic, així 
com una línia de mitja tensió i un vial que el travessa. S’apre-
cia que alguna peça dels antics conreus llenyosos encara es 
cultiva, situades en alguna de les vores que toca al viari, però 
la resta s’han anat cobrint de bosc o bardissa. La sensació 
quan hom recorre aquesta parcel·la és que som davant d’un 
espai embosquinat, que s’alterna amb espais oberts i que en 
alguns punts hi ha elements residuals (abocador de deixalles, 
construccions urbanístiques abandonades, etc.). S’hi observa 
també una canalització d’aigua.

Tanmateix, el fet més preocupant és que darrerament s’hagi 
convertit en un espai per a recorreguts de bicicletes i motos, 
que deixen marques evidents del seu pas i sotmeten l’espai 
a importants processos erosius i de degradació general de 
l’indret.

Més enllà de l’actuació immediata d’eliminar aquesta activitat 
incompatible amb la conservació de l’espai, caldria analitzar 
en detall el potencial d’aquesta peça de sòl lliure. La seva 
proximitat a l’autovia fa que sigui una zona tampó respecte als 
impactes de soroll i contaminació provinents d’aquesta via. 
D’altra banda, conté encara feixes amb oliveres i ametllers 
que podrien ser recuperades i atorgar-los un valor productiu, 
social i paisatgístic. Així mateix, les zones de bosc podrien 
gestionar-se silvícolament per portar-les cap a arbredes d’in-
terès escènic per convertir-les en un indret de passeig. Fins 
i tot s’hi poden observar algunes coníferes ornamentals de 
mida respectable.

Tanmateix, la recomanació més urgent és actuar com abans 
millor per eliminar l’ús actual com a circuït de vehicles de dues 
rodes i intervenir-hi en positiu per tal de capgirar la imatge 
d’abandonament i evitar que s’hi produeixin nous processos 
de  degradació ambiental, com el que s’observa actualment.

ALTRES RECOMANACIONS DE CONSERVACIÓ 

Imatges de la zona de la Fumada en la qual s’hi ha obert un circuit de mo-
tocròs, alhora que s’hi acumulen algunes parcel·les residuals. Tanmateix, 
hi resten espais oberts i forestals de gran interès.
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La casa davant de la canal de 
l’Esllavissada i ribera del riu Llobregat

Al marge dret del riu Llobregat, en sòl inundable, al costat de 
la C55, a uns 650 m per sota del pont de l’Aeri de Montserrat 
i davant de la canal de l’Esllavissada hi ha un habitatge cons-
truït. No forma part de la infraestructura de la central hidroe-
lèctrica del Cairat, la qual està situada a pràcticament 2 km.  
Davant de l’habitatge s’hi observa una de les poques taques 
de bosc de ribera del terme i el riu serpenteja amb poc cab-
dal, ja que aigües amunt hi ha un salt hidroelèctric i la zona 
s’ha convertit en una platja de còdols. Hi ha algunes taques 
de canyissars incipients.

D’acord amb les imatges ortofotogràfiques, no sembla obser-
var-se amb l’actual volumetria en cap imatge fins l’any 2000. 
En qualsevol cas, és evident que es tracta de sòl no urbanit-
zable i inundable i amb tota probabilitat aquesta construcció 
es troba fora d’ordenació. Per aquest motiu, es recomana que 
des de l’Ajuntament es confirmi aquest punt i es defineixi com 
abans millor la seva situació des del punt de vista urbanístic. 
El fet que sigui en zona inundable fa pensar que, en cas d’una 
avinguda torrencial del riu Llobregat que pogués causar-hi 
danys, afegeix un risc addicional que podria tenir fins i tot 
repercussions de responsabilitat pública de l’administració. 

Així mateix, aquest tram del riu Llobregat té encara alguns 
valors naturals que convé que es conservin. Aigües avall 
d’aquesta construcció el bosc de ribera del costat de Collbató 
desapareix i només trobem canyars i llocs per a pescadors. 
És evident que aquesta ribera necessita que s’estudiï en de-
tall i s’avaluïn les possibilitats tècniques per recuperar el seu 
paisatge riberenc autòcton, que la Unió Europea considera 
com un hàbitat de conservació prioritària.

Parcel·lació de can Martí Joan

Per sota del mas de can Martí Joan, i fins al límit de la ri-
era de can Dalmases, trobem una zona que, segons el pla 
d’ordenació, és sòl no urbanitzable, amb la clau de rural de 
caràcter agrícola. Al costat d’aquesta àrea hi ha identificada 
urbanísticament una altra àrea amb la clau de “protecció fo-
restal i paisatgística: de conservació”. L’observació sobre el 
terreny mostra com a ambdues zones hi ha una parcel·lació 
incompatible amb la qualificació vigent. En aquest mateix in-
dret es poden observar activitats de segona residència i d’ús 
clarament urbà, com és una àrea d’educació per a gossos. 

Per tant, caldria confirmar la possible infracció urbanística i 
actuar en el sentit de cercar vies per legalitzar aquesta situ-
ació, si és factible, i recuperar, en qualsevol cas, els valors 
vinculats a aquest entorn rural.

Construcció en sòl no urbanitzable i inundable davant de la canal de 
l’Esllavissada que, alhora, ha comportat pèrdua de bosc de ribera.

Parcel·lació a la zona de can Martí Joan. Aquestes edificacions no s’ajus-
ten al que preveu l’ordenament municipal vigent.

Ortofoto de la zona de can Martí Joan on s’aprecien habitatges d’ús clara-
ment residencial amb piscina inclosa.
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CARTOGRAFIA 
TEMÀTICA
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Índex de la cartografia temàtica

- Espais protegits o inventariats i unitats de paisatge
- Cobertes del sòl 1956
- Cobertes del sòl 2009
- Hàbitats 2013
- Valoració botànica dels hàbitats
- Boscos antics
- Valor de conservació dels vertebrats
- Ús del territori per l’àliga perdiguera (2006)
- Biodiversitat singular
- Connectivitat ecològica
- Dinamisme socioeconòmic del sector agrari (cens agrari 2009)
- Evolució dels conreus existents el 1956
- Carboni aeri capturat anualment
- Concentració mitjana anual de NO2
- Velocitat de deposició de NO2 en superfície foliar
- Flux d’eliminació de NO2 per part de la vegetació
- Control de l’erosió
- Escolament superficial, zones inundables i risc d’inundació
- Pol·linització
- Patrimoni cultural, itineraris i àrees turístiques locals
- Serveis ecosistèmics de suport
- Serveis ecosistèmics d’aprovisionament
- Serveis ecosistèmics de regulació
- Serveis ecosistèmics culturals – oportunitats recreatives
- Infraestructura verda


