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El full 389 de la sèrie del Mapa de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000 
ha estat entregat a la Direcció General de Boscos i Biodiversitat del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l’any 
2014. Els treballs d’aixecament, digitalització i edició del mapa van ser duts a 
terme el mateix any. Les ortoimatges de base són les corresponents al vol 
IRC de l’any 2008 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Atributs de la base de dades del mapa 

Els tres nivells de lectura del mapa de vegetació (vegetació potencial, 
vegetació actual i fisiognomia) es troben codificats a la base de dades que 
l’acompanya, dins dels camps POTENCIAL, ACTUAL i FISIOGNOMIA. La 
informació associada als codis emprats en cada camp es detalla a continuació 
en aquest mateix document. També adjuntem la combinació de colors 
(mitjançant el sistema de colors CMYK) que proposem per representar la 
vegetació potencial, i que està codificada en el camp PALETA. 
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Vegetació potencial     (atribut: POTENCIAL) 

 

a Carrascar: Quercetum rotundifoliae typicum 

b Roureda amb garric (Quercus coccifera): Quercetum rotundifoliae 
quercetosum fagineae 

c Roureda de Quercus faginea: Violo-Quercetum fagineae 

d Vegetació de ribera (albereda i omeda): Vinco-Populetum albae, 
Hedero-Ulmetum minoris 

e Àrees urbanes i àrees denudades artificialment 
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Vegetació actual     (atribut: ACTUAL) 

 

VEGETACIÓ FORESTAL 

Boscos i màquies esclerofil·les (i eventualment pinedes) 

1. Carrascar calcícola, eventualment pineda de pi blanc (Pinus halepensis): 
Quercetum rotundifoliae typicum 

2. Complèxida del carrascar  calcícola, eventualment amb pi blanc (Pinus 
halepensis): Quercetum rotundifoliae typicum (carrascar) + Quercetum 
cocciferae (garriga), Rosmarino-Linetum (brolla de romaní i maleïda) + 
Phlomido-Brachypodietum retusi (prats secs, eventualment Ruto-
Brachypodietum retusi) 

3. Roureda amb garric (Quercus coccifera), eventualment pineda de pi 
blanc (Pinus halepensis): Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae 

4. Complèxida de la roureda amb garric (Quercus coccifera), eventualment 
pineda de pi blanc (Pinus halepensis) o pinassa (Pinus nigra subsp. 
salzmannii): Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae (bosquina 
amb roures) + Quercetum cocciferae (garriga), Rosmarino-Linetum, 
(brolla de romaní i maleïda) + Thero-Brachypodion, Brachypodio-
Aphyllanthetum (pastures i fenassars) 

Boscos i bosquines caducifolis 

5. Roureda de roure valencià (Quercus faginea), eventualment pinedes de 
pi blanc (Pinus halepensis) i pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii): 
Violo-Quercetum fagineae 

6. Complèxida de la roureda de roure valencià, eventualment pinedes de pi 
blanc (Pinus halepensis): Violo-Quercetum fagineae (roureda o bosquina) 
+ Brachypodio-Aphyllanthetum (pastures i fenassars) 

7. Mosaic de les riberes fluvials: Vinco-Populetum (bosc mixt d’àlbers i 
freixes) + Hedero-Ulmetum (omeda) + Rubo-Coriarietum (bardissa) 

Pinedes 

8. Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolla calcícola 
(Rosmarino-Ericion) i prats secs (Thero-Brachypodion) 

9. Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) sense sotabosc o quasi 
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VEGETACIÓ ARBUSTIVA 

10. Complèxida de la garriga de coscoll (Quercus coccifera), eventualment 
amb pins: Quercetum cocciferae (garriga) + Rosmarino-Linetum (brolla de 
romaní i maleïda) + Phlomido-Brachypodietum retusi (prats secs, 
eventualment Ruto-Brachypodietum retusi) 

11. Complèxida de la brolla de romaní (Rosmarinus officinalis), eventualment 
amb pins: Rosmarino-Ericion (brolla) + Thero-Brachypodion (llistonar), 
Brachypodio-Aphyllanthetum (jonceda) 

12. Matollars i pastures submediterranis: Brachypodio-Aphyllanthetum 
(argelagar, jonceda) 

13. Matollars nitrohalòfils: Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae 

 

VEGETACIÓ PRADENCA 

14. Llistonar calcícola: Ruto-Brachypodietum retusi (eventualment Phlomido-
Brachypodietum retusi) 

15. Fenassar: Brachypodietum phoenicoidis 

 

VEGETACIÓ D’AIGUA DOLÇA 

16. Mosaic de canyissar i comunitats d’hidròfits d’aigües estagnants o sòls 
ocasionalment inundats: Lemnion minoris + Phragmition communis + 
Molinio-Holoschoenion 

 

VEGETACIÓ ARVENSE I ANTROPOGÈNICA 

17. Conreus herbacis i fruiterars de regadiu: Setario-Echinochloetum colonae 

18. Camps de cereals: Roemerio hybridae-Hypecoetum pendulae 

19. Conreus llenyosos de secà: Diplotaxietum erucoidis 

20. Plantacions de planifolis (Populus sp.pl., Platanus sp.pl.) i vivers de 
coníferes i altres plantes llenyoses 

21. Ermots subnitròfils i camps abandonats, pasturats o no: Inulo-
Oryzopsidetum miliaceae, Asphodelo-Hordeetum, Chenopodietum 
muralis 

 

ALTRES UNITATS 

22. Àrees urbanes 
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23. Àrees urbanitzades amb fragments de vegetació natural, complexes de 
grans parcs i jardins, camps de golf... 

24. Àrees mancades de vegetació o gairebé: explotacions d’àrids, camps de 
tir, basses industrials o de regadiu, excavacions arqueològiques... 
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Unitats fisiognòmiques     (atribut: FISIOGNOMIA) 

 

20 Pastures 

23 Plàtan (Platanus orientalis var. acerifolia) 

28 Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) 

30 Conreus 

40 Altres unitats: roques, zones urbanes, tales forestals 

50 Matollars 

64 Pollancre (Populus nigra, P. x canadensis) 

75 Pi blanc (Pinus halepensis) 

118 Roure de fulla petita (Quercus faginea i híbrids) + Pi blanc (Pinus 
halepensis) 

121 Pi blanc (Pinus halepensis) + Carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) 

163 Roure de fulla petita (Quercus faginea i híbrids) + Pi blanc (Pinus 
halepensis) + Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)  

186 Roure de fulla petita (Quercus faginea i híbrids) + Carrasca (Quercus 
ilex subsp. ballota) + Pi blanc (Pinus halepensis) 
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Assignació de colors     (atribut: PALETA) 

 
 

 

PALETA 
C 

cyan 

M 

magenta 

Y 

yellow 

K 

black 
POTENCIAL 

65 55 5 0 0 

Vegetació de ribera (albereda i omeda): 
Vinco-Populetum albae, Hedero-Ulmetum 
minoris (d) 

70 0 10 90 10 
Carrascar: Quercetum rotundifoliae 
typicum (a) 

71 30 15 65 0 
Roureda de Quercus faginea: Violo-
Quercetum fagineae (c) 

75 0 5 40 0 

Roureda amb garric (Quercus coccifera): 
Quercetum rotundifoliae quercetosum 
fagineae (b) 

0 0 0 0 0 
Àrees urbanes i àrees denudades 
artificialment (e) 


