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Introducció 
L’article 8.1 del Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada - Can Balasc 
estableix el mandat de formular i tramitar el Pla especial per a la protecció del medi natural i del 
paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (en endavant PEPNat). L’article 8.2 detalla 
les determinacions del PEPNat, entre les quals l’inventariat i la valoració de l’estat de conservació 
dels sistemes naturals, dels hàbitats i de les espècies de fauna i de flora presents al Parc, amb 
la determinació de les mesures de protecció adequades per a la seva defensa, recuperació i 
protecció. 

Aquest document planteja com a objectiu recopilar la informació relativa als sistemes naturals i 
la seva diversitat, així com les mesures de conservació aplicables. L’inventari s’ha classificat en 
6 categories; diversitat d’espècies, espècies d’especial interès, diversitat d’habitat, hàbitats 
d’especial interès i les mesures de conservació aplicables.  

L’inventari inclou: 

 L’anàlisi i identificació de les espècies, així com el seu estat de conservació. 
 L’inventari de les espècies exòtiques identificades al Parc. 
 Identificació dels hàbitats CORINE presents al Parc. 
 Valoració del seu estat de conservació en funció de l’anàlisi dels Hàbitats d’Especial Interès 

(HIC, CORINE, espais singulars). 
 Relació de les mesures de conservació aplicables amb l’element clau que afavoririen. 
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1. Diversitat d'espècies

La biodiversitat constitueix el principal valor ecològic de tot parc natural. És el paràmetre del qual 
provenen les seves principals propietats: les espècies generen els ecosistemes i en defineixen 
les característiques pròpies del lloc, com també són la font d'una sèrie de serveis ecosistèmics 
que podrà proveir un parc natural, tant a nivell de processos ecològics, com de serveis a les 
persones. És per això que el present inventari de biodiversitat s'inicia amb un apartat on es 
recullen, de manera sintètica, les últimes dades de biodiversitat en l’àmbit del Parc Natural de la 
Serra de Collserola. 

El Parc natural de Collserola, malgrat la forta pressió antròpica a la que està sotmès, presenta 
una elevada diversitat d'espècies. Tal i com s’ha fet a la Memòria descriptiva i justificativa del 
PEPNat, a partir de la consulta al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC, 2018) 
s’ha recollit informació dels 6 quadrats on l’àmbit del Parc Natural i té presència i s’han llistat 
totes les espècies que es troben potencialment presents al Parc, és a dir, que han estat citades 
al menys un cop en algun dels 6 quadrants que l’inclouen. Aquestes espècies que s'han recollit 
es classifiquen segons els següents grans grups biològics, tal i com es fa al BDBC: flora, briòfits, 
algues, fongs, vertebrats, invertebrats no artròpodes i artròpodes. 

Diversos estudis indiquen que la xifra total d'espècies presents a Collserola molt probablement 
depassa les 3.000 espècies. Tot i així, a jutjar pel que fa al nombre de cites del BDBC, sembla 
ser que les espècies potencials són més del doble, doncs només al quadrat número 5 s’han 
trobat un total de 6.439 espècies diferents totals citades. A més, val a dir que els grups 
d'organismes unicel·lulars són els menys estudiats, el que fa pensar que se'n poden trobar molts 
més dels que s'han arribat a llistar. 

Quadrats Banc de dades de biodiversitat de Catalunya 

1 2 3 4 5* 6 

Flora 768 721 1.194 914 1.573 883

Briòfits 27 15 85 80 176 69

Algues 50 15 62 58 122 168

Fongs 28 391 201 168 1.241 196

Vertebrats 150 202 313 197 339 224

Invertebrats no artròpodes 45 79 59 62 157 545 

Artròpodes 196 702 599 235 2.831 389

Total 1.264 2.125 2.513 1.714 6.439 2.474 

Comunitats vegetals 23 14 40 28 52 20

*El quadrat número 5 és el que conté una major superfície pertanyent al Parc de Collserola, per tant, segurament
representa una millor aproximació a la biodiversitat que conté l’espai.
Taula 1: Dades de biodiversitat per grups biològics dels diferents quadrants que interessen el Parc de Collserola.
Font: Banc de Dades de la Biodiversitat de Catalunya (2018).
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2. Espècies d’especial interès

Fins aquí s'ha presentat la biodiversitat d'espècies des d'una perspectiva general i transversal, 
englobant les espècies de tots els grups taxonòmics i de tot tipus de biologia i formes de vida. El 
present apartat es centra en determinades espècies: aquelles espècies que són rares, és a dir, 
que no són abundants, ja sigui perquè la seva biologia no els permet tenir una distribució àmplia 
(per exemple són específiques d'un tipus d'hàbitat molt concret), o bé perquè es troben en un 
estat vulnerable a causa d'alguna pertorbació o pressió (per exemple si són sensibles als efectes 
del soroll). En aquest apartat també es tracten les espècies exòtiques, ja que, en un altre sentit, 
també són espècies rares i requereixen una atenció especial. 

A la taula 2 es recullen les espècies de l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola rares 
i/o vulnerables que es coneixen. També es presenten les xifres de les espècies acollides en 
diferents règims de protecció i quantes espècies de cada grup biològic no es tenen cites 
recents. 

A la columna d'espècies "Incloses en alguna norma" s'inclouen les espècies que apareixen en 
alguna o més d'una normatives de protecció. El llistat complet de normes de protecció al qual 
es fa referència es pot veure a la taula 2. 

A les següents fitxes es presenta en forma de llistats d'espècies la informació d'aquesta taula 
sintètica ampliada per grups biològics. 

Grups taxonòmics 

Total 
d'espècies 

rares i/o 
vulnera-

bles 

De les 
quals 
sense 
cites 

recents 

Protecció 

Incloses 
en alguna 

norma 

Espècies 
Priorità-

ries (XPN) 

Espècies 
d'interès local 

(XPN) 

Fongs 3 - 3 - - 

Flora 31 5 8 9 21

Fauna invertebrada 20 3 3 11 7

Fauna 
verte-
brada 

 Peixos 2 1 1 2 -

 Amfibis 11 1 9 1 -

 Rèptils 13 1 14 2 -

 Mamífers 27 1 26 5 -

 Aus 80 - 80 13 -
Taula 2: Recull de la situació de les espècies rares i/o vulnerables localitzades al PNSC. 

A la taula 3 s'exposen les diferents normes que contemplen alguna o més d'una espècie 
present al Parc. A la columna de l'esquerra de cada norma s'afegeixen els codis i abreviatures 
usats en els Llistats d’espècies protegides, amenaçades i/o d’especial interès que es troben a 
les següents fitxes d'aquest inventari. 

CODIS DESCRIPCIÓ 

DH2 Directiva Hàbitats annex II  

DH4 Directiva Hàbitats annex IV 

DH5 Directiva Hàbitats annex V 

DA1 Directiva Aus annex I 

DA2 Directiva Aus annex II 

DA3 Directiva Aus annex III 

Pri Espècie Prioritària Directiva Aus 

BERNA Conveni de Berna annexos II i III 

BONN Conveni de Bonn 
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CITES Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres 

CNEA Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

CF1 Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya annex I 

CF2 Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya annex II 

PEIN Pla d'Espais d'Interès Natural (Generalitat de Catalunya) 

LPA Llei de protecció dels animals (Generalitat de Catalunya) 

Altres 

Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona 
amenaçada de Catalunya. 

Ordre de 28 d’octubre de 1986, per la qual es regula el verd ornamental nadalenc i es 
protegeix el boix grèvol. 

Taula 3: Relació dels codis i les abreviatures sobre l’estat de protecció emprats en les taules dels Llistats d’espècies 
protegides, amenaçades i/o d’especial interès. 

Aquesta taula recull els codis utilitzats també en els Llistats d’espècies protegides, amenaçades 
i/o d’especial interès que es troben a les següents fitxes de l'inventari sobre l'estat de 
conservació de les espècies. 

CODIS DESCRIPCIÓ 

MUN Estat de Conservació a nivell mundial segons la Red List IUCN (diversos anys) 

ESP 

Estat de Conservació a Espanya segons: 
 Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España: taxones prioritarios 

(MMA, 2004) y VV.AA. 2000.  
 Lista roja de la flora vascular española. ConservaciónVegetal, 6., Atlas y Libro 

Rojo de los Invertebrados de España (MMA, 2011), 
 Libro Rojo de los Peces Continentales de España (MMA, 2001), 
 Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (MMA, 2002), Libro Rojo de las 

Aves de España (MMA, 2004), 
 Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (Dirección General 

para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU, 2007). 

CAT 

Estat de conservació per Catalunya segons:  
 ICHN. Invertebrats que necessiten mesures de conservació a Catalunya. 

Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural, 2008.  
 Estrada, J.; Pedrocchi, V.; Brotons, L.; Herrando, S. (eds.) 2004. Atles dels 

ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d’Ornitologia, 
Barcelona.  

 ICHN. Fongs, líquens i briòfits que requereixen mesures de conservació a 
Catalunya. Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural, 2010. 

 Sáez, LL.; Aymerich, P.; Blanché, C. Llibre vermell de plantes vasculars 
endèmiques i amenaçades de Catalunya. Barcelona: Arganiaeditio, 2010. 

Taula 4: Relació dels codis i les abreviatures sobre l’estat de conservació de les espècies emprats en els Llistats 
d’espècies protegides, amenaçades i/o d’especial interès. 

La taula 5 recull els significat dels codis utilitzats en els Llistats d’espècies protegides, 
amenaçades i/o d’especial interès 

PRIORITAT 

XPN 

Element d'interès de conservació prioritària (EICP) de la Xarxa de Parcs Naturals de la 

Diputació de Barcelona 
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CODIS DESCRIPCIÓ 

CR Critically Endangered, En perill greu. 

EN Endangered, En perill. 

VU Vulnerable, Vulnerable. 

LR Lower Risk, Risc baix. 

NT Near Threatened, Gairebé amenaçada. 

LC Least Concern, Risc mínim. 

DD Data Deficient, Dades insuficients. 

NE Not Evaluated, Sense avaluar. 

PE Possibly Extinct, Possiblement extinta. 

Taula 5: Relació dels codis i les abreviatures sobre l’estat de conservació de les espècies emprats en els Llistats 
d’espècies protegides, amenaçades i/o d’especial interès 



 
 INVENTARI DELS SISTEMES NATURALS, DELS HÀBITATS I DE LES 

ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  ESPÈCIES D’ESPECIAL INTERÈS 

FONGS 

Algunes espècies de fongs presenten un elevat interès dins l’àmbit català. En el cas de les dues espècies de 
macromicets, Myriostoma coliforme i Entoloma bloxamii, la seva distribució es redueix a un únic indret. Mentre que 
l’espècie destacada de liquen, Waynea stoechadiana, es troba ben distribuïda als alzinars madurs del Parc.  

Recentment s’ha descrit una nova espècie de liquen al Parc, Bacidia sp., la qual és inèdita per a la ciència. 

PROTECCIÓ ESTAT DE CONSERVACIÓ PRIORITAT 
ALTRES 
MOTIUS 

D'INTERÈS 

Espècie MUN ESP CAT COL XPN 

B   A   S   I   D   I   O   M   I   C   O   T   S 

Myriostoma (=Geastrum) coliforme CF2 VU Desconegut 
Entoloma (=Agaricus) bloxamii CF2 VU Desconegut 

L     Í     Q     U     E     N     S 

Waynea stoechadiana CF2 
En bon estat Població única, 

suposat 
endemisme 

Taula 6: Situació de les espècies d’especial interès de líquens i fongs del PNSC 



 
 INVENTARI DELS SISTEMES NATURALS, DELS HÀBITATS I DE LES 

ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  ESPÈCIES D’ESPECIAL INTERÈS 

FLORA 

A la taula adjunta es resumeix la situació de les espècies d'especial interès al Parc. Moltes d'elles es troben afectades 
per la pressió i l'aïllament a què es veu sotmès l’espai natural de la serralada de Collserola. 

A les primeres files de la taula es pot veure l’estat de conservació de les espècies de flora designades com Elements 
d'interès de conservació prioritària de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. La situació de les 
poblacions de les espècies de flora de què es té constància recent, Carex grioletti i Cheilanthes tinaei, és molt 
vulnerable. Mentre que per l’endemisme del Parc catalogat, Taraxacum stenospermum, les dades existents són 
antigues i la categoritzaven en situació crítica d’extinció, però no se n’ha fet un seguiment posterior. Així mateix, 
també hi ha 21 espècies de flora considerades d’interès local en diferents situacions de coneixement del seu estat, 
situades a la taula a continuació de les espècies prioritàries.  

PROTECCIÓ ESTAT DE CONSERVACIÓ PRIORITAT ALTRES MOTIUS D'INTERÈS 

Espècie DH4 MUN ESP CAT COL XPN 
Arisarum simorrhinum CF2 NE LC NT Desconegut X Molt rar, diverses poblacions 

aïllades 
Asperula laevigata 

NE LC NT Vulnerable X Molt rar, amb una població 
coneguda 

Carex grioletii CF2 NE LC NT Vulnerable X
 

Cheilanthes tinaei 
NE LC LC Vulnerable X Molt rar, diverses poblacions 

relictes aïllades 
Lavatera olbia NE LC LC Desconegut X Molt rar, població aïllada 
Peuceda numalsaticum 
ssp. venetum NE LC LC Desconegut X Molt rar, diverses poblacions 

aïllades 
Spiranthes aestivalis DH4, DF2 NE LC LC Desconegut X 

 

Taraxacum 
stenospermum CF1 NE CR DD Desconegut X Població única, suposat 

endemisme 
Viola suavis ssp. 
catalonica NE LC DD Vulnerable X Molt rar, diverses poblacions 

aïllades 
Asplenium 
scolopendrium LC LC LC Desconegut Interès local 

 

Asplenium 
septentrionale,  LC LC LC Interès local 

Avenula pratensis ssp. 
gonzaloi LC LC LC Interès local 

Centaurea paniculata 
ssp. hanriivar.isernii 

LC LC LC Interès local 

Chamaerops humilis Altres LC LC LC Interès local 
Cheilantes maderensis LC LC LC Interès local 
Cistus crispus LC LC LC Interès local 
Cistus ladanifer PEIN LC LC LC Interès local 
Daucus durieua LC LC LC Interès local 
Ilex aquifolium Altres LC LC LC Interès local 
Lamium purpureum LC LC LC Interès local 
Lavandula stoechas 
ssp. pedunculata 

LC LC LC Desconegut Interès local Endemisme ibèric molt rar a 
Catalunya, població aïllada 

Malcolmia littorea LC LC LC Interès local 
 

Narcissus dubius LC LC LC Interès local 
Ophrys bertolonii 

LC LC LC Desconegut Interès local (No es té clar si es tracta d'una 
cita errònia) 

Quercus canariensis LC LC LC Interès local 
 

Quercus robur LC LC LC Interès local 
Rumex sanguineus LC LC LC Interès local 
Tamarix africana LC LC LC Interès local 
Taxus baccata LC LC LC Interès local 
Vitex agnus-castus LC LC LC Interès local 
Ruscus aculeatus DH5 LC LC LC Altres Regulació de la seva 

recol·lecció 
Taula 7: Situació de les espècies d’especial interès de la flora del PNSC 

9



 
 INVENTARI DELS SISTEMES NATURALS, DELS HÀBITATS I DE LES 

ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  ESPÈCIES D’ESPECIAL INTERÈS 

ANIMALS 

Invertebrats 

Per als invertebrats és de vital importància la conservació dels seus hàbitats, com són els boscos madurs per a les 
espècies de coleòpters emparats per la Directiva Hàbitats, i els prats d’albellatge per a dues espècies d’insectes de 
gran interès: Brachycrotaphus tryxalicerus i Vibertiola cinerea. 

PROTECCIÓ ESTAT DE CONSERVACIÓ PRIORITAT 
ALTRES 
MOTIUS 

D'INTERÈS 

Ordre Gènere Espècie MUN ESP CAT COL XPN 

I      N      S      E      C      T      E      S 

Coleoptera Cerambyx cerdo DH2, DH4, 
BERNA(2) VU LC LC Present 3 

Coleoptera Lucanus cervus DH2, BERNA(3) LC LC LC Present 3 
Coleoptera Longitarsus substriatus 

NE NE NE Present - 
Única cita 
Península 

Ibèrica 
Coleoptera Cyrtanaspis phalerata 

NE NE NE Present - 

Una de les 
dues úniques 

cites a la 
Península 

Ibèrica 
Heteroptera Empicoris xambuei NE NE VU No 

retrobat 2 

 

Heteroptera Orythotylus siuranus NE VU VU No 
retrobat 2 

Heteroptera Vibertiola cinerea LC VU VU Present 2 
Heteroptera Deraeocoris schach NE NE NE - Interès local
Heteroptera Macrotylus solitarius NE NE NE - Interès local
Heteroptera Palomena prasina NE NE NE - Interès local
Heteroptera Sciocoris maculatus NE NE NE - Interès local
Heteroptera Sciocoris umbrinus NE NE NE - Interès local
Lepidoptera Artimelia latreillei NE VU NE No 

retrobat 2 

 

Lepidoptera Euphydryas aurinia DH2, 
BERNA(2),LPA(

D) 
NE NE LC Present 3 

Lepidoptera Iolana iolas 
NE LC VU 

Sense 
cites 

recents 
2 

Ortoptera Brachycrotaphus tryxalicerus NE NE VU Present 2 
Ortoptera Steropleurus perezi 

 En 
regressió 

- 
Interès local. 
Endemisme 

ibèric. 
G    A    S    T    E    R    Ò    P    O    D    E    S 

 

Montserratina martorelli NE VU VU Present 2 

Xerocrassa betulonensis 
NE VU* VU 

Sense 
cites 

recents 
2 

*Assimilat a X.
montserratensi

s 
Zonitoides jaccetanicus 

NE NE NE 
Sense 
cites 

recents 
- 

Interès local 

Taula 8: Situació de les espècies d’especial interès dels animals invertebrats al PNSC. 



 
 INVENTARI DELS SISTEMES NATURALS, DELS HÀBITATS I DE LES 

ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  ESPÈCIES D’ESPECIAL INTERÈS 

Vertebrats 

L’única població autòctona de peixos present actualment al Parc és el barb cua-roig (Barbus haasi). És per això que 
la protecció i millora del seu hàbitat, el curs mitjà de la Rierada, és essencial. 

Totes les espècies d'amfibis autòctones del Parc es troben emparades per alguna norma de protecció. No obstant, 
la única espècie prioritària per aquest grup, el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), no té observacions recents al 
Parc. Actualment està en procés de reintroducció en diversos indrets del sector occidental del Parc. 

Pel que fa als rèptils, totes les espècies autòctones gaudeixen d'algun règim de protecció. L’única espècie prioritària 
amb presència al Parc és el llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), el qual es considera actualment en regressió. 

En quant als mamífers, el grup més destacat pel que fa a espècies prioritàries a nivell de la Xarxa Natura 2000 és el 
dels ratpenats, amb 17 espècies amb algun tipus de protecció i de les quals 3 són prioritàries. Són indrets d’alt interès 
en la conservació dels quiròpters la mina de Can Rabella, la Rierada i els pantans de Can Borrell i Vallvidrera. 

D’entre les espècies de mamífers prioritàries, l’eriçó clar (Atelerix algirus) sembla desapareguda de l’àmbit del Parc. 
Tot i no estar considerada amenaçada a una escala més global, el teixó (Meles meles) ha mostrat una tendència al 
declivi de la seva abundància als últims anys. 

PROTECCIÓ ESTAT DE CONSERVACIÓ PRIORITAT 
ALTRES 
MOTIUS 

D'INTERÈS 

Ordre Gènere Espècie MUN ESP COL XPN 

P       E       I       X        O        S  
Anguilla anguilla

NE VU Sense cites 
recents 2 

Barbus haasi
DH5 VU VU 2 

Única població de 
peixos autòctons 

del parc 
A       M       F  I       B       I       S 

 

Anura Bufo bufo BERNA(3), 
LPA(D) LC LC - 

Anura Epidalea calamita DH4, 
BERNA(2), 

CNEA, 
LPA(D) 

LC LC - 

Anura Alytes obstetricans DH4, 
BERNA(2), 

CNEA, 
LPA(D) 

LC NT - 

Anura Discoglossus pictus Introduït Introduït 
Anura Hyla meridionalis DH4, 

BERNA(2), 
CNEA, 
LPA(D) 

LC NT - 

 

Anura Pelobates cultripes DH4, 
BERNA(2), 

CNEA, 
LPA(D) 

NT NT Reintroduit 2 

Anura Pelodytes punctatus BERNA(3), 
CNEA 

LC LC - 

Anura Pelophylax perezi DH5, 
BERNA(3) LC LC - 

Urodela Salamandra salamandra BERNA(3), 
LPA(D) LC VU - 

Urodela Triturus marmoratus
Translocat 

Considerada com 
a translocada 

Urodela Lissotriton helveticus
Translocat 

Considerada com 
a translocada 
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 INVENTARI DELS SISTEMES NATURALS, DELS HÀBITATS I DE LES 

ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  ESPÈCIES D’ESPECIAL INTERÈS 

R        È        P    T        I        L   S 

Quelonia Mauremys leprosa DH2, DH4, 
BERNA(2), 

LPA( C) 
NE VU Translocat 

Considerada com 
a translocada 

Ophidia Rhinechis scalaris BERNA(3), 
CNEA, 
LPA(D) 

LC LC - 

Ophidia Malpolon monspessulanus BERNA(3), 
LPA(D) NE LC - 

Ophidia Natrix natrix BERNA(3), 
CNEA, 
LPA(D) 

LC LC - 

Ophidia Natrix maura BERNA(3), 
CNEA, 
LPA(D) 

LC LC - 

Ophidia Vipera latastei BERNA(2), 
LPA(D) NT NT Sense cites 

recents 2 

Sauria Anguis fragilis BERNA(3), 
CNEA, 
LPA(D) 

NE LC - 

Sauria Hemidactylus turcicus BERNA(3), 
CNEA, 
LPA(D) 

NE LC - 

Sauria Tarentola mauritanica BERNA(3),C
NEA, LPA(D) LC LC - 

Sauria Lacerta lepida BERNA(2), 
LPA(C ) NT LC 3 

Sauria Podarcis liolepis BERNA(3), 
CNEA 

LC LC - 

Sauria Psammodromus algirus BERNA(3), 
CNEA LC LC - 

Sauria Psammodromus hispanicus BERNA(3), 
CNEA LC LC - 

M        A        M     Í        F        E    R    S 
Carnivora Martes foina BERNA(3) LC LC - 
Carnivora Meles meles BERNA(3) LC LC - 
Carnivora Mustela nivalis BERNA(3), 

LPA(D) LC LC 2 

Carnivora Genetta genetta DH5, 
BERNA(3) 

LC LC - 

Chiroptera Tadarida teniotis DH4, 
BERNA(2), 

CNEA 
LC NT Present - 

Chiroptera Rhinolophus ferrumequinum DH2,DH4, 
BERNA(2), 

CNEA, 
LPA(C ) 

NT NT Present 2 

Chiroptera Rhinolophus hipposideros DH2, DH4, 
BERNA(2), 

CNEA, LPA( 
C) 

LC NT Present 3 

Chiroptera Eptesicus serotinus DH4, 
BERNA(2), 

CNEA, 
LPA(D) 

LC LC Present - 

Chiroptera Miniopterus schreibersii DH2, DH4, 
BERNA(2), 

CNEA, LPA( 
C) 

NT! VU Present 2 

Chiroptera Myotis spp.
DH2, DH4, 
BERNA(2), 

CNEA, LPA( 
C) 

No estan 
confirmades 

quines espècies 
de Myotis són les 

detectades a 
Collserola 
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Chiroptera Nyctalus leisleri  DH4, 
BERNA(2), 

LPA( C) 
NT NT Present  

Detectat en època 
de reproducció a 

la Font Groga 
Chiroptera Pipistrellus kuhlii DH4, 

BERNA(2), 
CNEA, 
LPA(D) 

LC LC  - 

 

Chiroptera Pipistrellus pipistrellus DH4, 
BERNA(3), 

CNEA, 
LPA(D) 

LC LC  - 

 

Chiroptera Pipistrellus pygmaeus DH4, 
BERNA(3), 

CNEA, 
LPA(D) 

NE LC  - 

 

Chiroptera Plecotus austriacus DH4, 
BERNA(2), 

CNEA, 
LPA(D) 

LC NT Present - 

En pas 

Chiroptera Barbastella barbastellus     Present  En pas 

Chiroptera Hypsugo savii    Present  
 

Erinaceomorpha Atelerix algirus DH4, 
BERNA(2), 

CNEA, 
LPA(D) 

LC LC Sense cites 
recents 2 

Espècie extingida 
a tot el nordest 

català 

Erinaceomorpha Erinaceus europaeus BERNA(3), 
LPA(D) LC LC  - 

 

Rodentia Sciurus vulgaris BERNA(3), 
LPA(D) NT LC  - 

 

Rodentia Eliomys quercinus BERNA(3) VU LC  - Raríssim a 
Collserola 

Soricomorpha Crocidura russula BERNA(3) LC LC  - 
 

Soricomorpha Suncus etruscus      
 

Taula 9: Situació de les espècies d’especial interès dels animals vertebrats al PNSC. 

 

De les 13 espècies prioritàries d'aus de les qual es té constància que han criat al Parc, com a mínim dues ja no es 
consideren reproductores a l’àmbit del Parc: l’òliba (Tyto alba) i el botxí (Lanius meridionalis). En canvi, cada cop hi 
ha més indicis de cria del falcó mostatxut (Falco subbuteo). 

Dels ocells cal esmentar que els rapinyaires, tant pel seu paper ecològic, com per la seva especificitat i vulnerabilitat, 
necessiten condicions de baixa pertorbació ambiental. A més a més, en el cas d’espècies com l’àguila marcenca 
(Circaetus gallicus), l’aligot (Buteo buteo) i l’astor (Accipiter gentilis), es requereix una gestió forestal curosa que 
respecti franges de seguretat en un ampli radi al voltant del niu, i un mosaic forestal amb conreus, pastures i altres 
ambients oberts. 

L’abundància d’algunes aus rapinyaires, com el mussol (Athene noctua) ha disminuït en els darrers anys. Altres 
rapinyaires rupícoles i aquelles que requereixen mosaics agroforestals també presenten poques parelles i una 
situació delicada, com és el cas del falcó pelegrí (Falco peregrinus) i el duc (Bubo bubo). En el cas del falcó pelegrí, 
però, recentment ha experimentat una certa millora i nia al Parc. 

Per altra banda, en els darrers anys s’ha documentat el retorn d’espècies forestals exigents (per exemple, pícids), la 
qual cosa permet relacionar l'augment d’aquestes espècies amb la millora dels ecosistemes forestals del Parc. 
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  PROTECCIÓ ESTAT DE CONSERVACIÓ 
PRIORITA

T 

ALTRES 
MOTIUS 

D'INTERÈS 

Gènere Espècie  MUN ESP CAT COL XPN  

A       U       S 
 

     
 

Accipiter gentilis BERNA(2), BONN(2), CITES(2), 
CNEA, LPA(C ) LC LC NT   

 

Accipiter nisus BERNA(2), BONN(2), CITES(2),  
CNEA,  LPA(C ) LC LC LC   

 

Buteo buteo BERNA(2),BONN(2),  CITES(2),  
CNEA,  LPA(C ) LC LC NT   

 

Circaetus gallicus DA1, BERNA(2),  CITES(2), CNEA,  
LPA(C ) LC LC NT  3 

 

Apus apus BERNA (3),  CNEA, LPA(D) LC LC LC   
 

Tachymarptis melba BERNA(2),  CNEA, LPA(D) NE LC LC   
 

Apus pallidus BERNA(2), CNEA, LPA(D) LC LC LC   
 

Caprimulgus europaeus DA1, BERNA(2),  LPA(C ) LC LC LC  3 
 

Caprimulgus ruficollis BERNA(2),  CNEA, LPA(C ) LC LC LC   
 

Streptopelia turtur DA2, BERNA(3) LC VU VU  2 
 

Merops apiaster BERNA(2),BONN(2),  CNEA, 
LPA(D) LC LC LC   

 

Upupa epops BERNA(2),  CNEA, LPA(D) LC LC LC   
 

Clamator glandarius BERNA (3), CNEA,  LPA(C ) LC LC VU Present? 2 
 

Cuculus canorus BERNA (3), CNEA,  LPA(D) LC LC LC   
 

Falco peregrinus DA1,BERNA(2),BONN(2), 
CITES(2), CNEA LC LC NT  3 

 

Falco tinnunculus BERNA(2), BONN(2), CITES(2), 
CNEA, LPA(C ) LC LC LC   

 

Falco subbuteo 
 

     
 

Alectoris rufa DA3,BERNA (3) LC DD VU  2 
 

Gallinula chloropus DA2, BERNA (3) LC LC NT   
 

Galerida cristata BERNA (3), CNEA, LPA(D) LC LC NT   
 

Galerida theklae DA1, BERNA(2), CNEA, LPA(D) LC LC LC   
 

Lullula arborea DA1, BERNA (3),CNEA, LPA(D) LC LC LC  3 
 

Certhia brachydactyla BERNA(2),CNEA, LPA(D) LC LC LC   
 

Emberiza cia BERNA(2), CNEA,LPA(D) LC LC LC   
 

Emberiza cirlus BERNA(2), CNEA,LPA(D) LC LC LC   
 

Carduelis chloris BERNA(2), LPA(D) 

LC LC LC   

Article 4 
Projecte 
d'Ordre 
captura 
fringíl·lids 

Linaria cannabina 
 

LC LC LC   

Article 4 
Projecte 
d'Ordre 
captura 
fringíl·lids 

Carduelis carduelis BERNA(2),LPA(D) 

LC LC LC   

Article 4 
Projecte 
d'Ordre 
captura 
fringíl·lids 

Fringilla coelebs BERNA (3),CNEA,LPA(D) 

LC LC LC   

Article 4 
Projecte 
d'Ordre 
captura 
fringíl·lids 

Loxia curvirostra BERNA(2), CNEA, LPA(D) LC LC LC   
 

Coccothraustes coccothraustes    Hivern  
 

Serinus serinus BERNA(2), LPA(D) LC LC LC   
 

Delichon urbica BERNA(2), CNEA, LPA(D) LC LC LC   
 

Hirundo rustica BERNA(2), CNEA, LPA(D) LC LC LC   
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Ptyonoprogne rupestris BERNA(2), CNEA, LPA(D) LC LC LC   
 

Lanius meridionalis BERNA(2),CNEA, LPA(C ) LC NT VU  2 
 

Lanius senator BERNA(2),CNEA, LPA(D) LC NT NT  2 
 

Anthus campestris DA1, CNEA, LPA(D) LC LC LC   
 

Motacilla alba BERNA(2), CNEA, LPA(D) LC LC LC   
 

Muscicapa striata BERNA(2),BONN(2), CNEA, 
LPA(D) LC LC NT   

 

Oriolus oriolus BERNA(2), CNEA, LPA(D) LC LC LC   
 

Sylvia  undata BERNA (2),  BONN(2), CNEA, 
DA1, LC NE LC    

Bubo bubo BERNA (2), CNEA, DA1,  LC VU NT    

Taula 10: Situació de les espècies d’especial interès de les aus al PNSC. 
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 INVENTARI DELS SISTEMES NATURALS, DELS HÀBITATS I DE LES 

ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  ESPÈCIES D’ESPECIAL INTERÈS 

ESPÈCIES EXÒTIQUES 

Per acabar amb les espècies destacades al Parc, es sintetitzen algunes dades sobre les espècies exòtiques existents. 
No és d'estranyar que durant les darreres dècades aquestes espècies hagin anat apareixent al Parc natural de la 
Serra de Collserola, donada la seva situació dins d'una important àrea urbana com és l'àrea metropolitana de 
Barcelona.  

D'entre les espècies exòtiques, n'hi ha algunes invasores, és a dir, que les seves poblacions s'expandeixen en el 
medi natural, gràcies a una gran capacitat reproductiva i de dispersió. Per tal de determinar quines de les espècies 
exòtiques que es troben al Parc presenten aquesta caràcter invasor s'han consultat dos llistats: un a nivell espanyol, 
el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (Real Decreto 630/2013); i un altre a nivell de Catalunya, la 
Llista d’espècies invasores de Catalunya (Projecte EXOCAT 2012). Les espècies d'aquests llistats que es poden 
trobar al Parc es presenten a les dues darreres columnes de la taula 11. 

Començant per les espècies exòtiques de flora, no es coneix amb exactitud la xifra total d'espècies exòtiques, però 
s'estima que depassen les 100. D'aquestes, almenys 53 poden presentar un caràcter invasor, ja que apareixen en 
algun o els dos llistats de referència, totes elles angiospermes. 

Pel que fa a les espècies exòtiques de fauna, amb un total de 29 espècies, totes les espècies exòtiques de fauna es 
troben en un o els dos llistats consultats, tal i com s'observa a la taula, per tant, totes elles poden presentar un caràcter 
invasor, d'acord a les fonts consultades. 
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Taula 11: Relació de les espècies exòtiques i de les espècies invasores. 
 

Plantes Més de 100 Almenys 53 

Acacia dealbata 
Agave americana 
Ailanthus altissima 
Araujia sericifera 
Buddleja davidii 

Carpobrotus edulis 
Cortaderia selloana 
Elodea canadensis 
Nicotiana glauca 

Opuntia ficus-indica 
Oxalis pes-caprae 

Pennisetum villosum 
Senecio inaequidens 

Tradescantia fluminensis 
Azolla filiculoides 

 

Abutilon theophrasti Eleusine tristachya 

Acer negundo Elodea canadensis 

Agave americana Euphorbia prostrata 

Ailanthus altissima Helianthus tuberosus 

Amaranthus albus Ipomoea purpurea 

Amaranthus blitoides Ligustrum lucidum 

Amaranthus deflexus Lonicera japonica 

Amaranthus hybridus Nicotiana glauca 

Amaranthus muricatus Oenothera biennis 

Amaranthus retroflexus Opuntia ficus-indica 

Amaranthus viridis Oxalis corniculata 

Araujia sericifera Oxalis pes-caprae 

Artemisia verlotiorum Parthenocissus quinquefolia 

Aster squamatus Paspalum dilatatum 

Arundo donax Paspalum distichum 

Azolla filiculoides Paspalum vaginatum 

Bidens subalternans Pennisetum villosum 

Bromus catharticus Phytolacca americana 

Buddleja davidii Robinia pseudoacacia 

Carpobrotus edulis Senecio angulatus 

Chenopodium ambrosioides Senecio inaequidens 

Conyza bonariensis Senecio pterophorus 

Conyza canadensis Sorghum halepense 

Conyza sumatrensis Sporobolus indicus 

Cortaderia selloana Tradescantia fluminensis 

Crepis bursifolia Xanthium echinatum 

Crepis sancta Xanthium spinosum 

Datura stramonium  
 

A
ni

m
al

s 

Aus 5 5 
Leiothrix lutea 

Myopsitta monachus 

Psittacula krameri 
 

Estrilda astrild Phasianus colchicus 
Leiothrix lutea Psittacula krameri 

Myopsitta monachus  
 

Rèptils 6 6 

Trachemys scripta 
Trachemys scripta elegans 

Trachemys scripta scripta 

 
 

Graptemys pseudogeographica 

Pseudemys concinna 
Pseudemys nelsoni 

Trachemys scripta 
Trachemys scripta elegans 

Trachemys scripta scripta 
 

Amfibis 1 1   
Discoglossus pictus  

 

Peixos 7 7 
Gambusia holbrooki 

Misgurnus anguillicaudatus 
Micropterus salmoides 

 

Carassius auratus Hypostomus plecostomus 
Ctenopharyngodon idella Misgurnus anguillicaudatus 

Cyprinus carpio Micropterus salmoides 
Gambusia holbrooki  

 

Artròpodes 6 6 

Procambarus clarkii 
Aedes albopictus 

Cacyreus marshalli 

Lasius neglectus 
Linepithema humile 

Leptoglossus occidentalis 
 

Procambarus clarkii 

Aedes albopictus 
Cacyreus marshalli 

Lasius neglectus 
Linepithema humile 

Leptoglossus occidentalis 
Metcalfa pruïnosa 

 

Gasterò- 
podes 

1 1 Potamopyrgus antipodarium 
 

Potamopyrgus antipodarium 
 

Grups biològics 

Nombre 
total 

d'espècies 
exòtiques 

Nombre 
d'espècies 
exòtiques 
invasores 

Espècies incloses al 
Catálogo Español de 

Especies Exóticas 
Invasoras (Real Decreto 

630/2013) 

Espècies incloses a  la Llista d’espècies invasores de 
Catalunya (EXOCAT 2012) 
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Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

 

3. Diversitat d’hàbitats 

 

Com a resultat de la interacció entre les condicions fisicoquímiques del medi i les espècies que 
l'habiten i el transformen, es generen diferents tipus d'hàbitats. Així, cada tipus d'hàbitat es 
caracteritza per trobar-se dins d'uns gradients determinats d'humitat, temperatura, insolació, tipus 
de sòl, etc. com també per aquells organismes que viuen bé dins d'aquests gradients i per les 
interrelacions que aquests estableixen amb la resta d'organismes que l'habiten. 

El PNSC està conformat per una sèrie d'hàbitats variats, amb un gradient d'humitat força ampli. 
Així, els prats van de prats sabanoides d'albellatge i altres tipus de prats secs a jonqueres i 
herbassars humits, les bosquines i matollars van d'estepars de sòls secs a bosquines d'avellaner, 
i els boscos varien de pinedes i alzinars al solell, a rouredes en alguns indrets de l'obaga de la 
serra, passant per boscos de ribera als indrets més humits. 

En relació a la classificació CORINE d'hàbitats, el Parc Natural de Collserola presenta 109 tipus 
d’hàbitats diferents. Aquests es detallen a la taula 10. A les columnes de la dreta d’aquestes 
taules s'exposen les dades de la superfície que ocupa un determinat tipus d'hàbitat dins el Parc 
i el nombre de vagades que aquest apareix.  

Al Plànol 7 d’informació, es presenten els hàbitats CORINE presents al Parc de Collserola. 
Aquelles extensions d'un hàbitat que ocupen una superfície considerable es representen al mapa 
en forma de polígons, mentre que, si l'hàbitat apareix en diverses àrees de manera puntual, es 
representa en forma de punt. És per això que les dades de les columnes de la dreta de la taula 
12 es refereixen tant a hàbitats representats en polígons com en punts. Tanmateix, existeixen 
determinats hàbitats que, per la seva naturalesa subterrània no tenen associada una àrea al 
plànol 7, com és el cas dels hàbitats Coves i avencs (codi 65.4) i Mines i galeries subterrànies 
(codi 88). 

Dels 109 hàbitats presents, 36 es veuen representats només en forma de punts, mentre que els 
altres 73 apareixen amb suficient superfície per ser representats en forma de polígons, almenys 
en alguna de les seves localitzacions. La mida mitjana dels seus polígons no supera les 3 
hectàrees en 61 d'aquests. S'observa, doncs, que els hàbitats del Parc es troben, en general, 
força fragmentats. A excepció de les Àrees revegetades: mines a cel obert, pistes d’esquí... que 
presenten només un polígon, però de 21,6 hectàrees de superfície i de les Pinedes de pi blanc 
(Pinus halepensis) amb una mida mitjana dels polígons de 10,4 hectàrees. 

L'hàbitat CORINE dominant al Parc és el de Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb 
sotabosc de màquies o garrigues d'alzinar o de carrascar (codi 42.8413+); amb 2.768 hectàrees, 
ocupa un 33,0% de la superfície total del Parc.  

En conjunt, els hàbitats composats per boscos, màquies, matollars i bardisses es troben a més 
del 83% de la superfície del Parc, mentre que els espais oberts representen un 9% del Parc, 
aproximadament. En canvi, els hàbitats que acullen flora eurosiberiana, boscos de ribera 
(hàbitats amb codi 44), boscos caducifolis (hàbitats amb codi 41) i les bardisses (hàbitats amb 
codi 31) en únicament el 4% de la superfície del Parc.  

Així com els habitats CORINE amb un component antròpic més dominant, entre els quals figuren 
les pedreres, que es poden considerar també de valor en tant que suposen hàbitats novells però 
amb fets diferencials o de raresa (del 86.2 al 86.6) ocupen únicament un 3,3% de la superfície 
total del Parc. 
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A continuació es presenten els codis CORINE per a cada tipus d'hàbitat i apareix també 
informació sobre el tipus de protecció que reben determinats hàbitats, que pot ser: 

Protecció

Hàbitats de conservació prioritària del Parc natural 

(**) Hàbitats d'Interès Comunitari (amb prioritat) 

(*) Hàbitats d'Interès Comunitari (sense prioritat) 
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Codi 
CORINE 

Nom CORINE 
Nº 

polígons 
Superfície 

(ha) 
Nº punts 

Superfície 
(m2) 

22 AIGÜES DOLCES ESTAGNANTS         
22.12 Aigües dolces estagnants mesotròfiques 0 0 1 1.300 
22.13 Aigües dolces estagnants eutròfiques 1 0,62 0 0 
(**) 

22.3418 
Altres comunitats de petites herbes (Juncus bufonius, Lythrum spp...), de 
llocs temporalment xops o humits de terra baixa 

0 0 2 2 

22.411 
Poblaments natants de Lemna spp. (llenties d'aigua), Azolla caroliniana o 
Riccia, d'aigües dolces estagnants, més o menys eutròfiques 

0 0 1 15 

24 AIGÜES CORRENTS     

24.52 

Comunitats de teròfits alts -Polygonum lapathifolium (presseguera borda), 
Chenopodium glaucum (moll farinell), Xanthium italicum (llapassa borda), 
Bidens frondosa...-, nitròfiles, de fangars de les vores de rius i 
embassaments 

0 0 3 40 

24.53 
Gespes de Polypogon viridis, Paspalum distichum, P. vaginatum..., nitròfiles, 
de fangars de les vores de riu i del litoral, a terra baixa 0 0 3 100 

31 
BOSQUINES I MATOLLARS DE MUNTANYA I D'AMBIENTS FRESCALS 
DE TERRA BAIXA 

        

31.8127+ 
Saücars (bosquines de Sambucus nigra), amb vidalba (Clematis vitalba), 
esbarzer (Rubus ulmifolius)..., higròfils i subnitròfils, lligats sobretot als 
boscos de ribera 

0 0 8 465 

31.863 
Falgars (poblaments de Pteridium aquilinum), xeromesòfils, de la muntanya 
mitjana (i de terra baixa) 

0 0 7 475 

31.891 
Bardisses amb roldor (Conaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius)..., de 
terra baixa (i de l'estatge montà) 

311 239,28 10 8.300 

31.8C2+ 
Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), amb Polystichum setilferum..., 
mesohigròfiles, dels barrancs i fondals molt ombrívols de terra baixa (i de 
l'estatge submontà) 

3 2,57 26 4.540 

32 BOSQUINES I MATOLLARS MEDITERRANIS I SUBMEDITERRANIS         
(*) 

32.1121+ 
Màquies d'alzina (Quercus ilex), acidòfiles, de terra baixa i de la muntanya 
mediterrània 

258 673,42 1 1.500 

(*) 
32.1131+ 

Màquies d'alzina (Quercus ilex), calcícoles de terra baixa i de la muntanya 
mediterrània 

61 125,21 0 0 

(*) 
32.1152+ 

Màquies amb barreja d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus spp.), de les 
terres mediterrànies càlides 

85 185,01 1 800 

(**) 32.18 Màquies amb llor (Laurus nobilis) 0 0 5 900 

32.21C 
Matollars dominats per ginestó (Osyris alba), de les contrades mediterrànies 
càlides 

0 0 7 117 

(*) 32.214 
Garrigues dominades per llentiscle (Pistacia lentiscus), de les contrades 
mediterrànies càlides 

36 54,98 0 0 

(*) 32.23 
Brolles o garrigues envaïdes per càrritx (Ampelodesmos mauritanica), de les 
contrades mediterrànies càlides 

0 0 1 200 

32.311 
Arboçars (formacions d'Arbutus unedo) i altres bosquines silicícoles, de les 
contrades mediterrànies occidentals 

141 309,62 4 3.250 

32.322+ 
Bruguerars dominats pel bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels costers i 
dels sòls secs de les contrades mediterrànies marítines 

90 109,76 12 10.850 

32.335+ Estepars de Cistus ladanifer, silicícoles, d'indrets secs de terra baixa 0 0 1 25 

32.341 
Estepars dominats per l'estepa negra (Cistus monspeliensis), silicícoles, de 
les contrades mediterrànies marítimes  

3 1,12 8 1.580 

32.342 
Estepars dominats per estepa borrera (Cistus salviifolius), silicícoles, de les 
contrades mediterrànies marítimes 

0 0 3 225 

32.346 
Estepars de Cistus crispus, silicícoles i xeròfils, de les contrades 
mediterrànies marítimes 

0 0 3 40 

32.348 Estepars d'estepa blanca (Cistus albidus), silicícoles, de terra baixa 0 0 2 215 

32.374+ 
Brolles dominades per ginestell (Sarothamnus catalaunicus), silicícoles, de 
les contrades marítimes plujoses, als territoris ruscínic i catalanídic 
septentrional 

0 0 4 85 

32.375+ 
Brolles dominades per argelaga negra (Calicotome spinosa), silicícoles, dels 
costers i dels sòls secs de les contrades mediterrànies marítimes 

3 1,79 14 3.755 

32.379+ 
Brolles amb abundància d'altres lleguminoses (Genista triflora, Genista 
monspessulana), silicícoles, de les contrades mediterrànies marítimes 

0 0 7 1.435 

32.41 Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé 40 87,97 5 2.950 

32.42 
Brolles dominades pel romaní (Rosmarinus officinalis), calcícoles, de terra 
baixa 

19 40,88 13 2.290 



 

 

 INVENTARI DELS SISTEMES NATURALS, DELS HÀBITATS I DE LES 
ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  DIVERSITAT D’HÀBITATS 

Codi 
CORINE 

Nom CORINE 
Nº 

polígons 
Superfície 

(ha) 
Nº punts 

Superfície 
(m2) 

32.431 Estepars dominats per l'estepa blanca (Cistus albidus), calcícoles, de terra 
baixa 2 0,55 3 75 

32.47 
Timonedes (brolles baixes) dominades per timó (Thymus spp.), sajolida 
(Satureja montana), esparbonella (Sideritis scordioides) o altres labiades 
(llevat d'espígols), calcícoles, de terra baixa 

0 0 3 3.025 

32.4811+ Argelagars (matollars de Genista scorpius), calcícoles, de terra baixa i de la 
muntanya mitjana 

0 0 2 65 

32.4A3 Matollars d’olivarda (Inula viscosa), dels camps abandonats, llits de rambles 
i rieres, terres remogudes..., de terra baixa 

10 10,58 2 500 

32.4C Brolles dominades per foixarda (Globularia alypum), calcícoles, de terra 
baixa 

1 0,12 7 160 

32.4D Timonedes dominades per cistàcies baixes (Helianthemum syriacum, H. 
hirtum..., Fumana ericoides, F. thymifolia...), calcícoles, d'indrets secs de 
terra baixa 

0 0 1 2 

32.4G Bosquines dominades per matabou (Bupleurum fruticosum), sovint fent el 
mantell marginal d’alzinars, de terra baixa 

3 3,57 5 970 

32.4H + 
32.274 

Brolles dominades per gatosa (Ulex parviflorus), calcícoles, de les contrades 
mediterrànies 

2 4,08 4 300 

32.A Ginestars de ginesta vera (Spartium junceum), de les contrades 
mediterrànies (sobretot les marítimes) 

125 360,52 6 8.000 

32.B+ Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització 6 3,73 0 0 
32.gr2 Grup d'hàbitats de matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa 16 22,9 3 1.625 
32.gr3 Grup d'hàbitats de brolles de romaní (Rosmarinus officinalis) i timonedes, 

amb foixarda (Globularia alypum), bufalaga (Thymelaea tinctoria)..., 
calcícoles, de terra baixa 

29 36,18 3 1.175 

34 PRATS (i altres formacions herbàcies) BASÒFILS, SECS, de terra baixa 
i de la muntanya mitjana 

        

34.36 Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, 
Galium lucidum (espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls profunds de 
terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània 

15 8,98 11 2.205 

34.37+ Prats o poblaments de Plantago albicans de sòls argilosos secs de terra 
baixa 

0 0 10 812 

(**) 34.511 Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) amb teròfits, calcícoles, de 
terra baixa 

17 17,36 34 3.809 

(**) 
34.5131 

Prats de teròfits, calcícoles, de terra baixa, a la Mediterrània occidental 0 0 10 537 

34.6321+ Prats oberts amb dominància de ripoll (Oryzopsis miliacea), dels camps 
abandonats, terres remogudes..., de terra baixa 

13 18,77 5 2.950 

34.6322+ Prats, sovint emmatats, de pelaguers (Stipa offneri, S. pennata, S. capillata) 
amb teròfits, calcícoles i xeròfils, de terra baixa (i de l'estatge submontà) 

0 0 1 15 

34.634 Prats sabanoides d’albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les 
contrades marítimes 

85 122 17 13.200 

34.81 Prats subnitròfils de teròfits (o cardassars), amb Aegilops geniculata 
(traiguera), Bromus rubens, Medicago rigidula, Carthamus lanatus..., de 
terra baixa 

24 28,31 13 5.233 

35 PRATS ACIDÒFILS SECS 
    

35.31+ Pradells de teròfits (Helianthemum guttatum, Tolpis barbata, Crassula 
tillaea, Silene gallica, Aira cupaniana...), sovint amb Sedum spp. 
(crespinells), silicícoles, de terra baixa 

0 0 17 64 

35.32+ Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), amb teròfits, silicícoles, de 
terra baixa 

26 22,52 17 7.182 

37 HERBASSARS, JONQUERES I PRATS HUMITS 
    

37.26+ Herbassars amb cua de cavall (Equisetum telmateia) i càrexs (Carex 
pendula, C. remota)..., de fons de còrrecs i sòls xops, al territori catalanídic 
septentrional i central 

0 0 2 65 

(*) 37.4 Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides, 
higròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana) 

0 0 3 55 

41 BOSCOS CADUCIFOLIS PLANIFOLIS 
    

41.714 Boscos de roures (Quercus pubescens, Q. xcerrioides), sovint amb alzines 
(Q. ilex), de terra baixa 

13 46,01 3 3.750 

42 BOSCOS ACICULIFOLIS 
    

42.827+ Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc 
llenyós 

2 2,46 0 0 
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 INVENTARI DELS SISTEMES NATURALS, DELS HÀBITATS I DE LES 
ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  DIVERSITAT D’HÀBITATS 

Codi 
CORINE 

Nom CORINE 
Nº 

polígons 
Superfície 

(ha) 
Nº punts 

Superfície 
(m2) 

(*) 42.8315 Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de 
bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana 

112 261,34 0 0 

(*) 
42.8412+ 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de garrigues de 
coscoll (Quercus coccifera), de les terres mediterrànies 

56 130,87 1 150 

(*) 
42.8413+ 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o 
garrigues d’alzinar o de carrascar 

267 2.768,04 0 0 

(*) 
42.8414+ 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles, 
de les contrades marítimes 

24 27,94 1 1.000 

(*) 
42.8416+ 

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, 
de terra baixa 

35 61,32 4 2.250 

42.8417+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), sense sotabosc llenyós 83 134,02 0 0 

44 BOSCOS I BOSQUINES DE RIBERES O DE LLOCS MOLT HUMIDS     

44.128+ 
Gatelledes (boscos, generalment baixos, de Salix atrocinerea), amb 
Equisetum telmateia, Carex pendula..., de fons de barrancs i depressions, 
amb sòl xop, al territori catalanídic 

0 0 10 680 

(**) 
44.3432+ 

Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), 
de la terra baixa plujosa i de l’estatge submontà  

8 10,95 1 500 

(*) 
44.6111+ 

Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i la 
muntanya mitjana) 

1 0,43 3 1.550 

(*) 44.62 Omedes de terra baixa 12 4,63 30 11.141 
(*) 44.637+ Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa 0 0 4 1.650 

45 BOSCOS ESCLEROFIL·LES I LAURIFOLIS     

(*) 
45.2161+ 

Suredes amb sotabosc clarament forestal 
1 2 0 0 

(*) 
45.3121+ 

Alzinars de terra baixa, catalanooccitans 
119 277,72 0 0 

(*) 
45.3122+ 

Alzinars amb roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de 
l’estatge submontà 

165 570,73 3 3.500 

(*) 
45.3123+ 

Alzinars amb pins (Pinus spp.) de terra baixa 
147 397,71 0 0 

53 VORES D'AIGUA I HÀBITATS INUNDABLES         

532.192 
Comunitats dominades per Carex cuprina, de vores d'aigua i llocs humits, de 
la terra baixa i de la muntanya mitjana 0 0 1 2 

53.4 
Creixenars i comunitats anàlogues (amb Glyceria spp...), de fonts i vores de 
rierols 

0 0 8 43 

53.62 Canyars (d’Arundo donax), de vores d’aigua 53 42,05 16 13.850 

62 ROQUES NO LITORALS     

(*) 62.1115 
Roques calcàries ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i 
falgueres, de les contrades mediterrànies 

0 0 2 30 

(*) 62.28 
Roques silícies, càlides i seques (amb Cheilanthes tinaei), de les contrades 
mediterrànies 

0 0 1 0 

(*) 62.2B+ 
Roques silícies ombrejades, amb vegetació comofitica de molses i 
falgueres, de les contrades mediterrànies 

0 0 2 6 

62.51 
Roques calcàries humides i degotalls, amb falzia (Adiantum capillusveneris), 
de les contrades mediterrànies 

0 0 4 22 

62.7+ Roques i murs amb vegetació subnitròfila 0 0 1 10 

65  COVES         

(*) 65.4  Coves i avencs  0  0  3  0 
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Taula 12: Relació dels hàbitats CORINE presents al PNSC i la seva superfície associada. 

 

Codi 
CORINE 

Nom CORINE 
Nº 

polígons 
Superfície 

(ha) 
Nº punts 

Superfície 
(m2) 

82 CONREUS HERBACIS     

82.12 Conreus herbacis intensius (hortalisses, flors...), disposats en mosaic, sense 
vegetació natural intercalada 10 16,39 0 0 

82.32+ Conreus herbacis extensius de secà, de terra baixa 47 158,41 0 0 
83 CONREUS LLENYOSOS I PLANTACIONS D'ARBRES     

83.11 Camps d’oliveres (Olea europaea subsp. europaea) 40 44,61 0 0 
83.14 Camps d’ametllers (Prunus dulcis) 14 9,74 0 0 

83.15 
Fruiterars alts, principalment de regadiu, sobretot conreus de pomeres (Pyrus 
malus), de presseguers (Prunus persica), pereres (Pyrus communis) i d’altres 
rosàcies 

34 45,02 0 0 

83.16 Conreus de cítrics 2 2,26 0 0 
83.212 Vinyes en cordó 4 6,67 0 0 

833.113 Plantacions de xiprers (Cupressus sempervirens) i d’altres cupressàcies 
europees 3 1,22 1 1.000 

833.121 Plantacions de cedres (Cedrus spp.) i d’altres pinàcies no europees (excepte 
pins) 3 2,05 0 0 

83.321 Plantacions de pollancres (Populu sspp.) 9 18,18 2 1.250 

83.3251+ Plantacions de plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i d’altres arbres 
planifolis de sòls humits 21 14,69 5 6.250 

83.4+ Vivers de plantes llenyoses 1 2,16 0 0 
84 FILERES D'ARBRES, TANQUES VIVES, BOSQUETS        

84.3 Bosquets isolats enmig de zones agrícoles 2 1,47 0 0 
85 PARCS URBANS I JARDINS     

85.12 Gespes dins de grans parcs o jardins 1 1,71 0 0 
85.2 Petits parcs i places públiques amb vegetació 12 28,72 0 0 
85.3 Jardins i horts casolans 121 101,58 10 8.400 
86 CIUTATS, POBLES, ÀREES INDUSTRIALS     

86.2 Viles i pobles (i petites ciutats) 128 140,68 1 1.500 
86.3 Àrees industrials actives 22 26,18 0 0 

86.411 Sorreres i extraccions d’argiles 5 28,75 0 0 
86.413 Pedreres 9 50,12 0 0 
86.42 Munts de runam i d’escòries 1 0,51 2 2.000 
86.43 Vies i nusos de comunicacions i altres espais oberts 7 26,48 0 0 
86.6 Llocs arqueològics 1 1,09 0 0 

86.7+ Àrees revegetades: mines a cel obert, pistes d’esquí... 1 21,6 0 0 
87 CAMPS ABANDONATS, ERMOTS I ÀREES RUDERALS     

87.1 Conreus abandonats 59 92,77 0 0 
87.21+ Comunitats ruderals de terra baixa 166 191,35 10 4.425 

87.3+ 
Arbredes i/o matollars d'espècies exòtiques (Ailanthus, Robinia, Broussonetia, 
Celtis, Retama monosperma...) 

51 46,92 51 21.071 

88 ESPAIS SUBTERRANIS ARTIFICIALS     
88 Mines i galeries subterrànies 0 0 4 0 
89 PORTS, BASSES I CANALS ARTIFICIALS     

89.23 Basses d’aigua dolça industrials, agrícoles..., grans canals i estanys 
ornamentals 1 0,55 8 3.015 

90 ÀREES TALLADES O CREMADES     
90.1 Àrees forestals sotmeses a tala intensa 53 75,47 0 0 
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Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola 
Text refós 

4. Hàbitats d’especial interès

Hi ha una sèrie d'hàbitats que es troben destacats pel que fa al seu interès de conservació, ja 
sigui des de la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE), pel que fa als Hàbitats d'Interès 
Comunitari, com des de la Diputació de Barcelona, pel que fa als Hàbitats de conservació 
prioritària del Parc natural. En aquest apartat es detallen aquests tipus d'hàbitats com també es 
fa un recull d'aquells indrets que destaquen per les seves singularitats i riquesa en determinats 
grups taxonòmics. 

Dins l'àmbit del Parc natural de la Serra de Collserola apareixen 13 Hàbitats d'Interès 
Comunitari (HIC) dels 94 que es troben a Catalunya. D'aquests, 4 són prioritaris. 

Respecte la superfície total del Parc, un 65,8% correspon a algun HIC, però només un 0,3% del 
Parc correspon a HICs prioritaris. 

Les dades sobre superfícies i nombre de vegades que apareix cada tipus de HIC es pot consultar 
a les taules 12, 13 i 14 en referència als hàbitats CORINE que corresponen als 13 HICs presents 
al Parc. 

Taula 13: Relació dels HIC presents al PNSC amb la seva prioritat i l’estat de conservació 

Codi HIC Descripció Prioritari Estat de conservació 

3170 Basses i tolls temporers mediterranis Sí Mal representat 

5230+ Màquies amb llor (Laurusnobilis) Sí Ben estructurat

5330 
Matollars termomediterranis i 
predesèrtics 

No No constatat

6220+ Prats mediterranis rics en anuals, 
basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

Sí Mal representat

6420 
Jonqueres i herbassars graminoides 
humits, mediterranis, del Molinio-
Holoschoenion 

No Mal representat

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació 
rupícola 

No Ben estructurat

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació 
rupícola 

No Ben estructurat

8310 Coves no explotades pel turisme No Ben estructurat 

91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins 
(Alno-Padion) 

Sí Mal representat

92A0 
Alberedes, salzedes i altres boscos de 
ribera 

No Ben estructurat

9330 Suredes No Mal representat

9340 Alzinars i carrascars No Ben estructurat 

9540 Pinedes mediterrànies No Ben estructurat 



 

 

 INVENTARI DELS SISTEMES NATURALS, DELS HÀBITATS I DE LES 
ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  HÀBITATS D’ESPECIAL INTERÈS 

Dels 109 hàbitats CORINE exposats a l'apartat anterior n'hi ha 20 que es consideren Hàbitats de conservació 
prioritària del Parc natural (CORINE). Són els que apareixen a la taula 14 i representen un 2,6% de la superfície 
total del Parc. 

En quant a la seva vulnerabilitat, val a dir que 8 dels 20 hàbitats tenen superfícies menors a 100 m². 

Codi 
CORINE 

Nom CORINE 
 

22.3418 Altres comunitats de petites herbes (Juncusbufonius, Lythrumspp....), de llocs temporalment xops o humits de terra baixa Mal representat 

31.8C2+ 
Avellanoses (bosquines de Corylus avellana), amb Polystichum setiferum..., mesohigròfiles, dels barrancs i fondals molt 
ombrívols de terra baixa (i de l'estatge submontà) Ben estructurat 

32.335+ Estepars de Cistus ladanifer, silicícoles, d'indrets secs de terra baixa No constatat 

32.346 Estepars de Cistus crispus, silicícoles i xeròfils, de les contrades mediterrànies marítimes Ben estructurat 

34.511 Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) amb teròfits, calcícoles, de terra baixa Ben estructurat 

34.5131 Prats de teròfits, calcícoles, de terra baixa, a la Mediterrània occidental Ben estructurat 

34.634 Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les contrades marítimes Ben estructurat 

37.26+ Herbassars amb cua de cavall (Equisetum telmateia) i càrexs (Carex pendula, C. remota)..., de fons de còrrecs i sòls 
xops, al territori catalanídic septentrional i central Mal representat 

37.4 Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides, higròfils, de terra baixa (i de la muntanya 
mitjana) Mal representat 

41.714 Boscos de roures (Quercus pubescens, Q. x cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex), de terra baixa Ben estructurat 

44.128+ Gatelledes (boscos, generalment baixos, de Salixatrocinerea), amb Equisetumtelmateja, Carex pendula..., de fons de 
barrancs i depressions, amb sòl xop, al territori catalanídic Ben estructurat 

44.3432+ 
Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamiumflexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge 
submontà Mal representat 

44.6111+ Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la muntanya mitjana) Mal representat 

44.62 Omedes de terra baixa Ben estructurat 

44.637+ Freixenedes de Fraxinusangustifolia, de terra baixa Mal representat 

45.2161+ Suredes amb sotabosc clarament forestal Mal representat 

53.2192 Comunitats dominades per Carexcuprina, de vores d'aigua i llocs humits, de la terra baixa i de la muntanya mitjana Mal representat 

62.1115 Roques calcàries ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de les contrades mediterrànies Ben estructurat 

62.51 Roques calcàries humides i degotalls, amb falzia (Adiantumcapillus-veneris), de les contrades mediterrànies Ben estructurat 

65.4 Coves i avencs Ben estructurat 

Taula 14: Relació dels hàbitat CORINE amb el seu estat de conservació. 
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ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  HÀBITATS D’ESPECIAL INTERÈS 

Dins de l'àmbit del Parc natural de la Serra de Collserola es poden destacar també una sèrie de localitats i espais 
singulars que presenten un especial interès en la conservació en relació a una sèrie de valors ecològics o 
peculiaritats que els caracteritzen. 

A la taula 15 es fa una síntesi d'aquests espais que són singulars, ja sigui per l'interès que presenten les seves 
espècies de fongs, de flora o de fauna. 

Localitats d'elevada singularitat 
fúngica 

Valors principals 

 Torrent de les Tres Serres Comunitat amb líquens, especialitzada i diversa. 

 Font d’en Sert Ecosistema ric en diversos fongs vulnerables d’extinció a nivell català. 

 Sant Medir D’interès pels seus líquens, entre els quals figura la nova espècie per la ciència descoberta al Parc: Bacidia sp. 

Localitats d'elevada singularitat 
florística 

 

 Torrent de les Tres Serres Comunitat amb briòfits hidròfils, especialitzada i diversa. 

 Mina Juanita Ric en diverses falgueres amenaçades a nivell tant provincial com local. 

Boscos Singulars de Catalunya a 
Collserola  

 Font d'en Canet Espècie predominant: Quercus humilis. 

 Alzinar dels Vivers de Can 
Borni 

Espècie predominant: Quercus ilex. Arbres de grans dimensions. 

 Can Cuiàs Espècie predominant: Quercus ilex. Fusta morta en peu. Model de gestió sostenible. Arbres de grans 
dimensions. 

 Torrent Bonet Espècie predominant: Quercus ilex 

 Torrent de les Costes de Sant 
Medir 

Espècie predominant: Quercus cerrioides. Arbres de grans dimensions. 

 Font de Can Closses  Espècie predominant: Quercus ilex. Fusta morta en peu. Model de gestió sostenible. Arbres de grans 
dimensions. 

 Font Groga Espècie predominant: Quercus cerrioides. 

 Font Groga II Espècie predominant: Quercus cerrioides 

 Torrent de Valldaura Espècie predominant: Quercus cerrioides 

Xarxa de Boscos d’Evolució Natural  

 Can Balasc Reserva Natural Parcial 

 Ampliació Can Balasc E Sector Interès Estratègic 

 Font del Rossinyol Boscos Evolució Natural 

 Font d'en Gatell Boscos Evolució Natural 

 Font Groga Reserva Natural Parcial 

 Ampliació Font Groga E Sector Interès Estratègic 

 Ampliació Font Groga N Sector Interès Estratègic 

 La Rierada Reserva Natural Parcial 

 Puig Madrona Boscos Evolució Natural 

 Riera de Sant Bartomeu Boscos Evolució Natural 

 Riera de Can Bova Boscos Evolució Natural 

 
 
 



 
 INVENTARI DELS SISTEMES NATURALS, DELS HÀBITATS I DE LES 

ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  HÀBITATS D’ESPECIAL INTERÈS 

Taula 15: Síntesi dels espais considerats com a singulars per la presència de fongs, flora o fauna i els seus valors principals. 

Localitats d'elevada singularitat 
faunística 

 Xarxa de torrents i fondals Espais especialment rellevants per a la fauna vertebrada terrestre i també per a nombroses espècies 
d'ocells i invertebrats. 

 Reserva Natural Parcial de Can
Balasc-Rierada

Zona de refugi d'espècies sensibles. 

 Font Groga - Sant Medir Zona de refugi d'espècies sensibles. 

 Espais forestals madurs D'interès per a les espècies de coleòpters emparades per la Directiva Hàbitats 

 Prats d'albellatge D'interès per a les espècies d'insectes Brachycrotaphus tryxalicerus i Vibertiola cinerea. 

 La Rierada Àrea d'alt interès piscícola al seu curs mitjà: darrer reducte del barb cua-roig (Barbus haasi). 
Indret d'alt interès en la conservació dels quiròpters 

 Pantà de Can Borrell Localitat amb alta diversitat d'amfibis 
Indret d'alt interès en la conservació dels quiròpters 

 Pantà de Vallvidrera Localitat amb alta diversitat d'amfibis 
Indret d'alt interès en la conservació dels quiròpters 

 Pedreres Can Perera, Mina Berta i
Santa Creu d'Olorda, Can Farrès i
Can Parera

Localitat amb alta diversitat d'amfibis 
Localitat amb alta diversitat de rèptils 
Localitat d'alt interès per als ocells rupícoles 

 Mina de Can Rabella Indret d'alt interès en la conservació dels quiròpters 

 Turó de Montcada Localitat amb alta diversitat de rèptils, ultimes observacions del llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida). 
Localitat d'alt interès per als ocells rupícoles en els ambients rupícoles 

 Sector del Terral Destacat per a la conservació del llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida) 

 Puig Pedrós D’interès per la seva elevada diversitat de rèptils en els ambients de caire obert, rupícoles i brolles 

 Argiles del Papiol D’interès per la seva elevada diversitat de rèptils en els ambients de caire obert, rupícoles i brolles 

 Can Masdéu Localitat amb alta diversitat d'amfibis 

 Escletxes, pedreres i bòviles del
Papiol

Localitat d'alt interès per als ocells rupícoles 

 Talussos de Can Canaris, Can
Perera i del torrent del Duc

Localitat d'alt interès per als ocells rupícoles 

 Territori de l'àliga marcenca i àrees
sensibles de rapinyaires forestals

Localitats d'alt interès per als ocells forestals 

 Riera de Can Bova Localitat d’alt interès pels macroinvertebrats 
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 INVENTARI DELS SISTEMES NATURALS, DELS HÀBITATS I DE LES 

ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  HÀBITATS D’ESPECIAL INTERÈS 

A les Fitxes de les Zones Especials de Conservació de la regió mediterrània derivades de l’instrument de gestió 
aprovat en l’Acord de Govern 150/2014, de 4 de novembre, s’inclou la que fa referència a la ZEC Serra de Collserola 
(ES5110024). A aquesta, es defineixen els hàbitats i espècies d’interès comunitari de l’espai, establint els que en són 
elements clau i justifiquen la declaració d’aquest espai protegit com a Xarxa Natura 2000. Així, s’estableix l’objectiu 
marc de mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitats i les poblacions de les espècies presents a l’espai, 
tenint en compte els objectius de conservació, principal i secundaris, definits a les fitxes corresponents als elements 
considerats com a element clau. A partir d’aquest objectiu marc a continuació es fa una síntesi a la taula 15 de les 
mesures de conservació de possible aplicació al Parc Natural de la Serra de Collserola determinades per la fitxa, 
per tal d’assolir els objectius de conservació.  

No és objecte del PEPNat, però, definir amb concreció plans o estratègies de conservació detallades de cada un dels 
elements i/o espècies d’interès presents al Parc Natural, tasca que recaurà en el CPNSC, atès que aquest és també 
l’encarregat de feines relacionades com el seguiment i avaluació de l’estat poblacional de les espècies, l’establiment 
de prioritats de conservació d’espècies, etc. i, per tant, es tracta de l’òrgan capacitat per establir aquests plans i 
programes. 



 

 

 INVENTARI DELS SISTEMES NATURALS, DELS HÀBITATS I DE LES 
ESPÈCIES DE FAUNA I DE FLORA  HÀBITATS D’ESPECIAL INTERÈS 

Taula 16: Mesures de conservació aplicables. 

 

Tipus de mesures de conservació aplicables Element clau 

 Regulació de l’ús públic  

‐ Ordenació i/o restricció d’accés als llocs d’interès per l’espècie (coves de cria i d’hivernada) Miniopterus schreibersii 

 Gestió o restauració d’ecosistemes /hàbitats  

‐ Establiment de mecanismes adients per frenar l’aforestació en nuclis rellevants d’aquest hàbitat. 6220* 

 Aprofitament sostenible forestal  

‐ Adequació de les estassades de l’estrat arbustiu a estassades més selectives per tal d’evitar la tala d’espècies 
endèmiques, protegides o d’interès especial. 

9340 

‐ Control de les estassades de l’estrat arbustiu efectuades en motiu de la prevenció d’incendis per tal d’evitar l’eliminació 
excessiva de sotabosc i interfereixin amb el procés natural de successió cap a formacions més ben estructurades. 

9340 
9540 

‐ Creació de zones forestades més madures, que garanteixen un equilibri entre les diferents classes d’edat amb grans 
diàmetres i amb separació vertical de les copes dels arbres amb els estrats inferiors.  

9540 

‐ Foment de la gestió forestal dirigida al manteniment de la maduresa i naturalitat de la massa. 
9340 
Cerambyx cerdo 

‐ Gestió mitjançant aclarides selectives de les àrees amb elevada densitat de matollars helòfits, tant a l’interior com a la 
perifèria del bosc, per tal de reduir el risc d’incendi.  

9340 
9540 

‐ Incorporació en els plans de gestió i ordenació forestal de la conservació de petits rodals madurs que tendeixin a 
evolució natural.  

9340 

‐ Manteniment de les masses de lligabosc (Lonicera sp) com a principal planta nutrícia Euphydryas aurinia 

‐ Manteniment d’un mínim de 5 a 10 arbres/ha de més de 40dn i de més de 12m d’alçada  i a poder ser fins a 20 
arbres/ha a evolució natural (sense tallar) 

9540 

‐ Programar en el temps de les intervencions de gestió i millora forestal per tal que no afectin als processos ecològics de 
l’ecosistema i a la seva biodiversitat que no coincideixin en el seu període de màxim risc d’incendis. 

9340 
9540 

‐ Promoció d’una gestió forestal integrada i sostenible que compatibilitza la producció forestals amb la conservació de la 
biodiversitat.  

9340 
9540 

‐ Regulació de les estassades excessives que puguin derivar en la desaparició del sotabosc i malmetre l’hàbitat. 
9340 
9540 

 Aprofitament sostenible ramader/agrícola  

‐ Ús de la ramaderia extensiva per controlar l’excés de sotabosc. 
9340 
9540 

‐ Ordenació de la càrrega ramadera amb l’objectiu d’assegurar la presència i conservació de l’hàbitat i evitar el 
tancament excessiu del sotabosc. 

9340 
9540 

‐ Ordenació de la càrrega ramadera amb l’objectiu d’assegurar la presència i conservació de l’hàbitat.  
Euphydryas aurinia 
6220* 

 Prevenció i lluita contra incendis  

‐ Foment de les accions de prevenció i extinció de grans incendis forestals. 9540 

 Cartografia temàtica  

‐ Realització d’estudis i inventaris que millorin la cartografia de l’espècie 
Cerambyx cerdo 
Euphydryas aurinia 
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