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El full 291 de la sèrie del Mapa de Vegetació de Catalunya a escala 1:50.000  
ha estat entregat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya l’any 2015. 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 de l’any 2012 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
 
Autors del mapa 

Moisès Guardiola Bufí
1
 

 
Coordinador del mapa 

Empar Carrillo Ortuño
1
 

 
Responsables tècnics de l’edició 

Albert Ferré Codina
1
 

Estela Illa Bachs
1
 

 
1 
Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació. Departament de Biologia 
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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 continental: Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis 

b Carrascar amb roures: Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae 

c Carrascar muntanyenc calcícola: Quercetum rotundifoliae buxetosum 

d Carrascar muntanyenc amb bruc d’escombres (Erica scoparia): Buxo-
Quercetum rotundifoliae ericetosum scopariae 

e Roureda de roure de fulla petita (Quercus faginea): Violo-Quercetum 
fagineae 

f Roureda de roure martinenc (Quercus pubescens) amb boix (Buxus 
sempervirens): Buxo-Quercetum pubescentis 

g Roureda de roure martinenc (Quercus pubescens) neutroacidòfila: 
Pteridio-Quercetum pubescentis 

h Bosc mixt caducifoli: Poo nemoralis-Tilietum platyphylli 

i Fageda calcícola mesoxeròfila: Buxo-Fagetum sylvaticae 

j Fageda neutroacidòfila mesoxeròfila: Buxo-Fagetum sylvaticae 
luzuletosum niveae 

k Sargar: Saponario-Salicetum purpureae 

l Pollancredes i alberedes (Populion albae) i sargar (Saponario-Salicetum 
purpureae) 

m Verneda (Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae) i sargar (Saponario-
Salicetum purpureae) 

n Pineda de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) calcícola: Lonicero-
Pinetum salzmannii typicum 

o Bosc montà de pi roig (Pinus sylvestris) calcícola i xeròfil: Primulo-
Pinetum sylvestris teucrietosum 

p Bosc montà de pi roig (Pinus sylvestris) calcícola i mesòfil: Primulo-
Pinetum sylvestris typicum (i Polygalo-Pinetum) 

q Pineda de pi roig (Pinus sylvestris) neutroacidòfila: Buxo-Quercetum 
pubescentis hylocomietosum 

r Bosc montà de pi roig(Pinus sylvestris), acidòfil i mesòfil: Hylocomio-
Pinetum catalaunicae typicum 
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s Bosc de pi negre (Pinus uncinata) calcícola i xeròfil: Arctostaphylo-
Pinetum uncinatae rhamnetosum alpinae, comunitat de Pinus uncinata i 
Festuca gautieri 

t Bosc de pi negre (Pinus uncinata) calcícola i mesòfil: Pulsatillo-Pinetum 
uncinatae 

u Pastures i matollars secs submediterranis culminants: Erinaceo-
Anthyllidetum montanae, Narcisso-Erodietum rupestris, Erodio-
Arenarietum capitatae 

v Vegetació calcícola termòfila de roques, tarteres i terrers: Asplenion 
petrarchae, Pimpinello-Gouffeion 

w Vegetació calcícola montana i subalpina de roques i tarteres: 
Saxifragion mediae, Stipion calamagrostis 

x Àrees urbanes i àrees denudades artificialment 

 

em sense potencialitat definida (embassaments...) 
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Vegetació actual     (atribut: ACTUAL) 

 

VEGETACIÓ FORESTAL 

Boscos i màquies esclerofil·les, eventualment pinedes 

1. Carrascar continental: Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis 

2. Complèxida del carrascar continental: Quercetum rotundifoliae 
rhamnetosum saxatilis (màquia o carrascar) + Rosmarino-
Lithospermetum fruticosi (brolla) + Phlomido lychnitis-Brachypodietum 
retusi (llistonar) 

3. Carrascar amb roures: Quercetum rotundifoliae quercetosum faginae 

4. Complèxida del carrascar amb roures: Quercetum rotundifoliae 
quercetosum faginae (bosc o màquia) + Rosmarino-Lithospermetum 
fruticosi (brolla) + Brachypodio-Aphyllanthetum (jonceda) 

5. Carrascar muntanyenc calcícola: Quercetum rotundifoliae buxetosum 

6. Complèxida del carrascar muntanyenc calcícola, sovint amb pinassa 
(Pinus nigra subsp. salzmannii) o pi roig (P. sylvestris): Quercetum 
rotundifoliae buxetosum (bosc o màquia) + Aphyllantho-Lavanduletum 
pyrenaicae (prat o matollar) 

7. Mosaic dels carrascars encinglerats en vessants rocosos calcinals de 
l’estatge submontà: Quercetum rotundifoliae buxetosum (carrascar) + 
Stipo-Juniperetum phoeniceae (savinosa) + Saxifragion mediae 
(vegetació rupícola) 

8. Complèxida del carrascar muntanyenc amb bruc d’escombres: Buxo-
Quercetum rotundifoliae ericetosum scopariae (bosc o màquia) + Genisto 
pilosae-Ericetum scopariae (bruguerar) 

Boscos i bosquines caducifolis 

9. Roureda de roure de fulla petita (Quercus faginea), eventualment amb 
pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii): Violo-Quercetum fagineae 

10. Complèxida de la roureda de roure de fulla petita (Quercus faginea), 
eventualment amb pins: Violo willkommii-Quercetum fagineae (roureda) + 
Rosmarino-Ericion (brolla de romaní) + Aphyllanthion (jonceda) 

11. Roureda de roure martinenc amb boix (Buxus sempervirens), sovint 
pineda de pi roig (Pinus sylvestris) o de pinassa (P. nigra subsp. 
salzmannii) calcícola: Buxo-Quercetum pubescentis 

12. Complèxida de la roureda de roure martinenc amb boix (Buxus 
sempervirens) (eventualment avellanosa o pineda de pi roig) calcícola: 
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Buxo-Quercetum pubescentis (roureda, pineda o avellanosa) + Rhamno 
Buxetum, Buxo-Quercetum buxetosum (boixedes) + Aphyllanthion 
(jonceda), etc. 

13. Roureda de roure martinenc neutroacidòfila, eventualment pineda de pi 
roig (Pinus sylvestris): Pteridio-Quercetum pubescentis 

14. Complèxida de la roureda de roure martinenc neutroacidòfila: Pteridio-
Quercetum pubescentis (roureda) + Genisto pilosae-Ericetum scopariae 
(bruguerar) 

15. Bosc mixt caducifoli: Poo nemoralis-Tilietum platyphylli 

16. Fageda calcícola mesoxeròfila, eventualment pinedes de pi roig (Pinus 
sylvestris): Buxo-Fagetum, Buxo-Quercetum fagetosum 

17. Fageda neutroacidòfila mesoxeròfila: Buxo-Fagetum sylvaticae 
luzuletosum niveae 

18. Complèxida de les pollancredes i salzedes del Populion albae 

19. Complèxida del sargar: Saponario-Salicetum purpureae (sargar) + 
Molinio-Arrhenatheretea (herbassars i jonqueres) + codolars 

Boscos aciculifolis submontans i montans 

20. Pineda submontana de pi roig (Pinus sylvestris) neutroacidòfila: Buxo-
Quercetum pubescentis hylocomietosum 

21. Pineda de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) calcícola: Lonicero-
Pinetum salzmannii typicum 

22. Bosc submontà de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) i pi roig (P. 
sylvestris) neutroacidòfil i mesoxeròfil: Lonicero Pinetum salzmannii 
hypnetosum cupressiformis 

23. Bosc montà de pi roig (Pinus sylvestris) calcícola i xeròfil: Primulo-
Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunicae 

24. Complèxida del bosc montà de pi roig (Pinus sylvestris) calcícola i xeròfil: 
Primulo Pinetum sylvestris teucrietosum catalaunici (pineda) + Brometalia 
erecti, Ononidion striatae (pastures) etc. 

25. Boscos montans de pi roig (Pinus sylvestris) calcícoles i mesòfils: 
Primulo-Pinetum sylvestris typicum + Polygalo-Pinetum sylvestris 

26. Bosc altimontà de pi roig (Pinus sylvestris) acidòfil i mesòfil: Hylocomio 
Pinetum catalaunicae typicum 

Boscos aciculifolis subalpins 

27. Bosc de pi negre (Pinus uncinata) calcícola i mesòfil: Pulsatillo-Pinetum 
uncinatae typicum 
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28. Complèxida del bosc de pi negre (Pinus uncinata) calcícola i xeròfil: 
Arctostaphylo-Pinetum uncinatae rhamnetosum alpinae (pineda) + 
Ononidion striatae (pastura xeròfila), etc. 

Pinedes amb sotabosc no forestal 

29. Pineda de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) amb sotabosc de 
brolla calcícola (Rosmarino-Ericion) o jonceda (Aphyllanthion) 

30. Pineda de pi roig amb sotabosc xeròfil: Pinus sylvestris + Ononidion 
striatae, Aphyllanthion 

Arbredes 

31. Plantacions de carrasca (Quercus rotundifolia) per a conreu de tòfones 

 

VEGETACIÓ ARBUSTIVA 

32. Mosaic dels vessants submontans rocosos amb savinosa: Buxo-
Juniperetum phoeniceae (savinosa) + Quercetum rotundifoliae (carrascar 
fragmentari) + Rosmarino-Lithospermetum fruticosi (brolla de romaní) + 
Asplenion glandulosi (vegetació de roques) 

33. Mosaic dels vessants montans rocosos amb savinosa: Buxo-Juniperetum 
phoeniceae (savinosa) + Quercetum rotundifoliae subas. buxetosum 
(carrascar amb boix fragmentari) + Aphyllanthion, Ononidetalia (prats 
secs) + Asplenion glandulosi, Saxifragion mediae (vegetació de roques) 

34. Complèxida de la boixeda calcícola i xeròfila: Rhamno-Buxetum (boixeda) 
+ Ononidion striatae, Aphyllanthion, Xerobromion (pastures dels sòls 
rocosos) 

35. Mosaic dels vessants rocosos amb boixeda calcícola i xeròfila: Rhamno 
saxatilis-Buxetum (boixeda) + Potentilletalia caulescentis, Stipion 
calamagrostis (vegetació de zones rocoses calcàries) 

36. Complèxida de la boixeda calcícola i mesoxeròfila amb cornera 
(Amelanchier ovalis): Rhamno-Buxetum, Buxo-Quercetum pubescentis 
buxetosum (boixedes) + Lavandulo-Aphyllanthetum, Ononidion striatae 
(prats emmatats o matollars) 

37. Mosaic dels vessants rocosos amb boixeda calcícola i mesoxeròfila: 
Quercion pubescenti-petraeae (boixeda) + Brometalia erecti, Ononidetalia 
(pastures) + Saxifragion mediae, Stipion calamagrostis (vegetació de 
zones rocoses calcàries) 

38. Complèxida de la garriga: Quercetum cocciferae (garriga) + Rosmarino-
Lithospermetum fruticosi (brolla de romaní) + Brachypodio-
Aphyllanthetum (jonceda) 

39. Brolla de romaní (Rosmarinus officinalis): Rosmarino-Lithospermetum 
fruticosi 
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40. Bruguerar de bruc d’escombres (Erica scoparia): Genisto pilosae-
Ericetum scopariae 

41. Complèxida de la landa xeròfila de bruguerola (Calluna vulgaris): Violo-
Callunetum arctostaphylletosum (landa) + Aphyllantho-Lavanduletum 
pyrenaicae callunetosum (jonceda, prat emmatat) 

42. Complèxida de la bardissa muntanyenca: Pruno-Rubion (bardissa) + 
Mesobromion (pastura mesòfila), etc. 

43. Matollars d’eriçó: Erinaceo-Anthyllidetum montanae 

44. Complèxida dels matollars subalpins calcícoles i xerotermòfils: Cytiso-
Arctostaphyletum rhamnetosum alpinae (matollar) + Ononidion striatae 
(pastura xeròfila) 

 

VEGETACIÓ PRADENCA 

45. Fenassars: Brachypodietum phoenicoidis 

46. Joncedes i altres prats emmatats,: Brachypodio-Aphyllanthetum, Teucrio-
Thymetum fontqueri 

47. Jonceda amb Lavandula pyrenaica: Aphyllantho-Lavanduletum 
pyrenaicae 

48. Pastures incipients en zones de conreus abandonats de l’estatge 
submontà i montà: Aphyllanthion, Brometalia, etc. 

49. Vegetació de les codines montanes: Narcisso-Erodietum rupestris, 
Erodio-Arenarietum capitatae 

50. Pastures camefítiqes calcícoles i xeròfiles dels sòls rocosos montans 
calcaris: Ononidion striatae 

51. Pastures montanes calcícoles i xeròfiles: Teucrio pyrenaici-Brometum 
erecti, Lino-Brometum 

52. Pastures calcícoles mesòfiles: Bromion 

Pastures altimontanes i subalpines 

53. Pastura calcícola i mesòfila: Alchemillo-Festucetum nigrescentis 

Pastures alpines 

54. Pastura dels vessants pedregosos solells de l’estatge alpí: Oxytropido 
amethysteae-Caricetum humilis 
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VEGETACIÓ D’ÀREES ROCOSES 

55. Mosaic dels solells rocosos calcaris de terra baixa: Asplenion glandulosi 
(vegetació rupícola) + Quercetum rotundifoliae rhamnetosum saxatilis 
(carrascar continental) + Quercetum cocciferae (garriga) + Stipo-
Juniperetum phoeniceae (savinosa) + Rosmarino officinalis-
Lithospermetum fruticosi 

56. Hipermosaic de les roques de conglomerats, assolellades, de l’estatge 
submontà i montà: roca nua + Asplenion glandulosi, Saxifrago-
Ramondetum myconii (vegetació de roques) + Genistion lobelii, 
Aphyllanthion (vegetació de codines) + Quercetum rotundifoliae subas. 
buxetosum (claps de carrascar) + Stipo-Juniperetum phoeniceae 
(savinosa), etc. 

57. Hipermosaic de les roques de conglomerats, obagues, de l’estatge 
submontà i montà: roca nua + Saxifrago-Ramondetum myconii (vegetació 
de roques) + Genistion lobelii (vegetació de  codines) + Buxo-Quercetum 
(claps de roureda, pineda de pi roig), etc. 

58. Mosaic de les zones tarteroses calcàries de l'estatge montà: Stipion 
calamagrostis (vegetació glareícola) + Buxo-Quercetum buxetosum, 
Primulo-Pinetum (matollar fragmentari, pinedes de pi roig) + 
Aphyllanthion (joncedes disgregades) 

59. Mosaic dels solells rocosos calcaris montans: Saxifrago-Ramondetum 
myconii (vegetació fissurícola) + Aphyllanthion, Ononidion striatae o 
Brometalia (pastures fragmentàries) + Buxo-Quercetum (restes de 
roureda o pineda), etc. 

60. Mosaic dels vessants rocosos calcaris amb vegetació casmofítica 
termòfila i eurosiberiana: Asplenion glandulosi + Saxifragion mediae 

61. Vegetació de les roques calcàries de la muntanya mitjana: Saxifrago-
Ramondetum myconii, Petrocoptido-Antirrhinetum mollis 

62. Hipermosaic dels obacs subalpins, rocosos i calcaris: Saxifragion mediae 
(vegetació fissurícola) + Crepidetum pygmaeae (vegetació glareícola) + 
Pulsatillo-Pinetum (pineda poc densa) 

 

VEGETACIÓ ARVENSE I ANTROPOGÈNICA 

63. Conreus herbacis de regadiu i horts: Polygono-Chenopodion, Panico-
Setarion... 

64. Conreus llenyosos de secà: Diplotaxietum erucoidis 

65. Conreus herbacis de secà: Secalietalia, Chenopodietalia 

66. Mosaic de conreus herbacis de secà i de regadiu: Secalietalia (conreus 
de secà) + Setario-Echinochloetum colonae (conreus de regadiu) 
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67. Camps i prats condicionats com a pastures intensives, a vegades 
ressembrats: Trifolio-Cynodontion + Plantaginetalia majoris + 
Onopordetalia… 

68. Camps abandonats i ermots subnitròfils: Bromo-Oryzopsion, 
Chenopodion muralis, etc. 

 

ALTRES UNITATS 

69. Llits i marges fluvials amb vegetació fragmentària: bosquines de ribera, 
bardisses, herbassars higronitròfils, codolars, etc. 

70. Badlands margosos, carbonàtics 

71. Camps de golf, parcs i jardins, etc. 

72. Zones semiurbanes amb restes de vegetació natural 

73. Zones urbanes 

74. Pedreres, graveres, mines a cel obert, enderrocs, etc. 

75. Basses d’aigua dolça 

76. Embassaments 
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Unitats fisiognòmiques     (atribut: FISIOGNOMIA) 

 

10 Pi roig (Pinus sylvestris) 

11 Roure martinenc i híbrids (Quercus pubescens, Q. x cerrioides...) 

12 Pi negre (Pinus uncinata) 

20 Pastures 

30 Conreus 

37 Roure de fulla petita (Quercus faginea) + Carrasca (Quercus ilex subsp. 

ballota) 

38 Carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) + Pinassa (Pinus nigra subsp. 

salzmannii) 

40 Altres unitats: roques, zones urbanes, tales forestals 

50 Matollars 

51 Carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) 

52 Faig (Fagus sylvatica) 

53 Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) 

55 Roure martinenc i híbrids (Quercus pubescens, Q. x cerrioides...) + Pi 

roig (Pinus sylvestris) 

57 Faig (Fagus sylvatica) + Pi roig (Pinus sylvestris) 

58 Pi roig (Pinus sylvestris) + Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) 

59 Pi roig (Pinus sylvestris) + Pi negre (Pinus uncinata) 

61 Pi roig (Pinus sylvestris) + Roure martinenc i híbrids (Quercus 

pubescens, Q. x cerrioides...) + Carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) 

62 Pi roig (Pinus sylvestris) + Roure martinenc i híbrids (Quercus 

pubescens, Q. x cerrioides...) + Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) 

67 Roure martinenc i híbrids (Quercus pubescens, Q. x cerrioides...) + 

Carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) 

68 Pi roig (Pinus sylvestris) + Carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) 

86 Bosc mixt de caducifolis, mesòfil 

88 Roure de fulla petita (Quercus faginea) 

97 Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) + Pi blanc (Pinus halepensis) 
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117 Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) + Carrasca (Quercus ilex 

subsp. ballota) + Roure de fulla petita (Quercus faginea) 

123 Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) + Roure de fulla petita (Quercus 

faginea) 

150 Roure de fulla petita (Quercus faginea) + Pi roig (Pinus sylvestris) + 

Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) 

163 Roure de fulla petita (Quercus faginea) + Pi blanc (Pinus halepensis) + 

Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) 

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

Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) 

165 Roure de fulla petita (Quercus faginea) + Roure martinenc i híbrids 

(Quercus pubescens, Q. x cerrioides...) 

183 Bosc mixt d’esclerofil·les, coníferes i caducifolis 

193 Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) + Pi roig (Pinus sylvestris) + 

Carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) 

194 Roure martinenc i híbrids (Quercus pubescens, Q. x cerrioides...) + 

Pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii) + Carrasca (Quercus ilex 

subsp. ballota) 

216 Faig (Fagus sylvatica) + Pi roig (Pinus sylvestris) + Avet (Abies alba) 

 

995 Embassaments 
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Assignació de colors     (atribut: PALETA) 

 
 

PALETA 
C 

cyan 

M 

magenta 

Y 

yellow 

K 

black 
POTENCIAL 

1 0 5 25 0 

Carrascar muntanyenc amb bruc 
d’escombres (Erica scoparia): Buxo-
Quercetum rotundifoliae ericetosum 
scopariae (d) 

2 0 0 30 0 
Carrascar muntanyenc calcícola: 
Quercetum rotundifoliae buxetosum (c) 

3 20 0 70 0 

Roureda de roure martinenc (Quercus 
pubescens) neutroacidòfila: Pteridio-
Quercetum pubescentis (g) 

4 10 0 50 0 

Roureda de roure martinenc (Quercus 
pubescens) amb boix (Buxus 
sempervirens): Buxo sempervirentis-
Quercetum pubescentis (f) 

7 80 20 0 0 

Verneda (Equiseto hyemalis-Alnetum 
glutinosae) i sargar (Saponario-Salicetum 
purpureae)(m) 

8 80 0 0 0 
Bosc mixt caducifoli : Poo nemoralis-
Tilietum platyphylli (h) 

9 0 30 90 0 

Pineda de pi roig (Pinus sylvestris) 
neutroacidòfila: Buxo-Quercetum 
pubescentis hylocomietosum (q) 

9 0 30 90 0 

Bosc montà de pi roig(Pinus sylvestris), 
acidòfil i mesòfil: Hylocomio-Pinetum 
catalaunicae typicum (r) 

11 60 0 0 0 

Fageda neutroacidòfila mesoxeròfila: 
Buxo-Fagetum sylvaticae luzuletosum 
niveae (j) 

12 30 0 0 0 
Fageda calcícola mesoxeròfila: Buxo-
Fagetum sylvaticae (i) 

13 10 70 100 0 

Bosc montà de pi roig (Pinus sylvestris) 
calcícola i mesòfil: Primulo-Pinetum 
sylvestris typicum (i Polygalo-Pinetum)(p) 

14 10 60 80 0 

Bosc montà de pi roig (Pinus sylvestris) 
calcícola i xeròfil: Primulo-Pinetum 
sylvestris teucrietosum (o) 
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PALETA 
C 

cyan 

M 

magenta 

Y 

yellow 

K 

black 
POTENCIAL 

16 40 60 0 0 

Bosc de pi negre (Pinus mugo subsp. 
uncinata) calcícola i mesòfil: Pulsatillo-
Pinetum uncinatae (t) 

18 30 20 0 0 

Bosc de pi negre (Pinus uncinata) calcícola 
i xeròfil: Arctostaphylo-Pinetum uncinatae 
rhamnetosum alpinae, comunitat de Pinus 
uncinata i Festuca gautieri (s) 

23 35 65 95 0 

Vegetació calcícola montana i subalpina de 
roques i tarteres: Saxifragion mediae, 
Stipion calamagrostis (w) 

39 60 0 20 0 Sargar: Saponario-Salicetum purpureae (k) 

45 40 20 80 0 

Pineda de pinassa (Pinus nigra subsp. 
salzmannii) calcícola: Lonicero-Pinetum 
salzmannii typicum (n) 

53 10 0 0 0 
Sense potencialitat definida: 
embassaments... (em) 

54 30 30 90 0 

Vegetació calcícola termòfila de roques 
tarteres i terrers: Asplenion petrarchae, 
Pimpinello-Gouffeion (v) 

65 55 5 0 0 
Pollancredes i alberedes (Populion albae) i 
sargar (Saponario-Salicetum purpureae)(l) 

70 0 10 90 10 
Carrascar continental: Quercetum 
rotundifoliae rhamnetosum saxatilis (a) 

71 30 15 65 0 
Roureda de roure de fulla petita (Quercus 
faginea): Violo-Quercetum faginae (e) 

75 0 5 40 0 
Carrascar amb roures: Quercetum 
rotundifoliae quercetosum fagineae (b) 

77 0 30 10 0 

Pastures i matollars secs submediterranis 
culminants: Erinaceo-Anthyllidetum 
montanae, Narcisso-Erodietum rupestris, 
Erodio-Arenarietum capitatae (u) 

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


