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Resum 

 

El present treball correspon a l'aixecament cartogràfic detallat dels hàbitats CORINE i dels 

Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) del municipi de Gavà, que engloba un total de 3.085,60 ha. 

L'aixecament s'ha realitzat mitjançant la fotointerpretació de diferents ortoimatges a diverses 

escales de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i validant a camp els resultats 

obtinguts. La campanya sobre el terreny s’ha realitzat durant la primavera i l’estiu de 2018. La 

llegenda d’hàbitats està constituïda per unitats CORINE enunciades i explicades al Manual dels 

Hàbitats de Catalunya (edició revisada CARRERAS, FERRÉ I VIGO eds., 2015). La llegenda d’HIC 

es pot trobar al annexos de la mateixa obra i deriva del “Interpretation Manual of European 

Union Habitats, EUR 28, d’abril de 2013 (European Commission DG Environment). La 

informació cartogràfica original està estructurada en una geobase de dades en format ArcGis 

10.6 que conté dues capes principals, una de polígons i una altra de punts, les quals duen la 

informació dels hàbitats CORINE (U) i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). A partir 

d’aquestes dues capes se n’ha elaborat una tercera (que està a la mateixa geobase de dades) 

transformant els punts en cercles de radi variable segons la seva superfície, la qual s’ha 

incrustat posteriorment a la capa de polígons; d’aquesta manera la cerca d’hàbitats és més 

còmoda ja que pot fer-se en una sola capa. Finalment encara hi hem afegit una quarta capa 

amb els 18 punts referits a coves i avencs que aporta el web www.speleoindex.com i la seva 

corresponent base de dades. Per a la capa polígons, a la part muntanyosa del municipi l'àrea 

mínima s'ha establert en 2.000 m2 mentrea que a la plana deltaica per poder representar el 

sistema de sèquies i els hàbitats més petits, s’han representat superfícies de fins a uns 200 m2. 

Tots aquells hàbitats considerats d’interès i que ocupen menys d'aquestes mides s'han 

representat amb punts. S’han pogut delimitar un total de 1.958 polígons i 1.150 punts. En total 

s’han detectat 137 hàbitats CORINE. El nombre d’HIC és de 23, dels quals 5 són prioritaris. 

 

Paraules clau: Hàbitats, CORINE, Hàbitat d’interès comunitari, Parc Agrari, Gavà, Parc del 

Garraf, SIG. 
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Grups i tipus d’habitats tractats a la memòria 

 

1 AMBIENTS LITORALS I SALINS  

15 MATOLLARS I FORMACIONS HERBÀCIES DE SÒLS SALINS O GUIXENCS 

16 PLATGES ARENOSES I DUNES 

 
2 AIGÜES CONTINENTALS 

 21 LLACUNES LITORALS 

22 AIGÜES DOLCES ESTAGNANTS 

 

3 VEGETACIÓ ARBUSTIVA I HERBÀCIA 

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

 TERRA BAIXA 

 32 BOSQUINES I MATOLLARS MEDITERRANIS I SUBMEDITERRANIS 

 34 PRATS (I ALTRES FORMACIONS HERBÀCIES) BASÒFILS, SECS, DE TERRA 

 BAIXA I DE LA MUNTANYA MITJANA 

 35 PRATS ACIDÒFILS SECS 

 37 HERBASSARS, JONQUERES I PRATS HUMITS 

  
4 BOSCOS 

 42 BOSCOS ACICULIFOLIS 

 44 BOSCOS I BOSQUINES DE RIBERA O DE LLOCS MOLT HUMITS 

 45 BOSCOS ESCLEROFIL·LES I LAURIFOLIS 

 
5 MOLLERES I AIGUAMOLLS 

53 VORES D’AIGÜA I HÀBITATS INUNDABLES 

 
6 ROQUES, TARTERES, GLACERES, COVES 

61 TARTERES 

62 ROQUES NO LITORALS 

 65 COVES 

 
8 TERRES AGRÍCOLES I ÀREES ANTRÒPIQUES 

82 CONREUS HERBACIS 
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 83 CONREUS LLENYOSOS I PLANTACIONS D'ARBRES 

 84 FILERES D’ARBRES, TANQUES VIVES, BOSQUETS 

 85 PARCS URBANS I JARDINS 

 86 CIUTATS, POBLES I ÀREES INDUSTRIALS 

 87 CAMPS ABANDONATS, ERMOTS I ÀREES RUDERALS 

88 ESPAIS SUBTERRANIS ARTIFICIALS 

89 PORTS, BASSES I CANALS ARTIFICIALS 

 

 90 ÀREES FORESTALS SOTMESES A TALA INTENSA 
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1. El territori cartografiat 

El territori cartografiat es correspon exactament amb el municipi de Gavà. Els límits emprats 

(per terra) ens han estat lliurats pel mateix Ajuntament; el límit pel mar de caràcter oficial en 

format digital és inexistent, per la qual cosa hem pres la línia de la Cartografia dels hàbitats 

litorals (Ballesteros & al., 2014). En total resulten 3.085,60 ha, de les quals unes 923 ha fan 

part del Parc del Garraf (Xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona). 

En el mapa 1 es pot veure la zona cartografiada i la part del municipi que pertany al Parc del 

Garraf 

 

Mapa1. Zona cartografiada i part del municipi que pertany al Parc del Garraf. 
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2. Característiques tècniques de l'aixecament cartogràfic 

 

La cartografia es presenta a escala 1:10.000 per la meitat septentrional del municipi (zona 

muntanyosa). Això és tradueix en una àrea mínima de representació dels hàbitats de 2.000 m2 

tal com s’especifica al protocol de l’aixecament. Ara bé, la zona meridional de municipi, 

integrada bàsicament pel Parc Agrari, part del delta del Llobregat i línia de costa s’ha 

cartografiat amb una àrea mínima de 200 m2 per poder representar bé els hàbitats de la línia 

litoral, les edificacions disperses, els conreus petits i les sèquies de reg (que sovint tenen 

amplades d’uns 3-4 m). L'aixecament s'ha realitzat mitjançant la fotointerpretació de diferents 

ortoimatges a escala de detall de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i validant al camp els 

polígons obtinguts. La principal imatge emprada que ha estat presa com a element de 

referència ha estat el que a l’ICGC anomenen ortofoto vigent (en color i IRC) i que correspon a 

la tardor de 2016. També s’ha utilitzat la imatge en infraroig color (IRC) de 25 cm de l’any 2012 

i l’ortoimatge en color a 1:1.000 de 2010-211. A fi de detectar estructures diverses s’han 

consultat també altres ortoimatges d’altres anys; especialment la de 2011 en color que no 

presenta gaire ombres i permet una delineació molt precisa. El procés de l'aixecament 

cartogràfic s’ha dividit en tres fases: 

 

a) En la primera fase s’ha fotointerpretat en pantalla l’àrea a cartografiar amb la imatge 

digital a sota, marcant les àrees homogènies com a polígons.  

 

b) Durant la segona fase hem anat al camp per confirmar si aquests polígons 

fotointerpretats corresponien o no a un sol tipus d’hàbitat i l’hem codificat. Eventualment 

s’han agrupat o dividit, segons el que s’ha observat. Durant el treball de camp també 

s’han identificat aquells hàbitats que són de dimensions molt reduïdes i que es 

representaran en forma de punts. 

 

c) L’última fase correspon al redibuixat dels polígons incorporant totes les modificacions 

considerades, segons les observacions fetes al camp. La utilització de GPS ha permès 

millorar la precisió dels límits entre unitats i generar la cobertura de punts de manera 

semiautomàtica. Finalment s’assigna a cada cobertura de punts i de polígons les seves 

característiques. 

 

En el cas dels polígons on conviuen diversos hàbitats de manera indestriable, s'ha donat 

prioritat a les unitats de bosc, després les de matollar i finalment els prats. Per tant, tal i com 

s'especifica més endavant a la llegenda ampliada, quan parlem de boscos o matollars moltes 
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vegades s'han d'entendre com a comunitats esclarissades que permeten l'existència de petits 

fragments de matollar o de pastura entremig. 

 

Per al tractament informàtic del mapa s’ha fet servir el programari ArcGis (versió 10.6), amb el 

qual hem generat dues capes. Una d’elles conté 1.958 polígons i tots aquells hàbitats que 

recobreixen una superfície important (de més de 2.000 m2), tot i que excepcionalment, alguns 

que limiten amb el límit exterior del territori cartografiat, i els del parc agrari, tenen sovint 

dimensions mes petites. L’altra capa conté 1.150 punts amb la localització dels hàbitats 

rellevants però que ocupen una superfície més petita (ordinàriament de menys de 2.000 m2). 

Les dues capes tenen l’atribut U que indica el codi de la unitat i dos atributs més (HIC, 

PRIORITARI) que informen si aquell hàbitat és d'interès comunitari, i en aquest cas, si és 

prioritari o no. 

 

La capa de polígons té el camp SHAPE_AREA que indica la superfície en metres quadrats del 

polígon, mentre que la cobertura de punts té els atributs SUP, que dona una estimació 

aproximada de la superfície de l’hàbitat en m2 i RADI que dona idea de la precisió en la 

localització incorporats a la capa (en metres). 

 

Els camps i les definicions de la taula d’atributs de la capa de polígons són: 

 

U – Codi de l’Hàbitat CORINE, per exemple: 44.3432+. 

UTEXT – Enunciat complet de l’hàbitat, p.ex.: Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga 

morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà. 

HIC – Codi de l’Hàbitat d'interès Comunitari, per exemple: 91E0.  

HICTEXT - Enunciat complet de l’HIC, p.ex.: Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-

Padion). 

PRIORITARI - Indica si es tracta d'un HIC prioritari (SI) o no (NO). 

TIPUS - Indica si el polígon recull una bona representació, típica i ben estructurada de l'hàbitat 

en qüestió (0 = no modèlic, 1 = modèlic, 2 = no constatat). Els hàbitats del grup 8 (Terres 

agrícoles i àrees antròpiques) duen sempre el tipus = 2. 

Shape_area - Superfície del polígon en metres quadrats. 

Shape_length - Perímetre del polígon en metres. 

 

Els camps i les definicions de la taula d’atributs de la capa de punts són: 

 

U – Codi de l’Hàbitat CORINE, per exemple: 44.3432+. 
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UTEXT - Enunciat complet de l’hàbitat, p.ex.: Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga 

morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà. 

HIC – Codi de l’Hàbitat d'interès Comunitari, per exemple: 91E0. 

HICTEXT- Enunciat complet de l’HIC, p.ex.: Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-

Padion). 

PRIORITARI - Indica si es tracta d'un HIC prioritari (SI) o no (NO). 

TIPUS - Indica si el polígon recull una bona representació, típica i ben estructurada de l'hàbitat 

en qüestió (0 = no modèlic, 1 = modèlic, 2 = no constatat). Els hàbitats del grup 8 (Terres 

agrícoles i àrees antròpiques) du sempre tipus = 2. 

SUP - Superfície ocupada per l'hàbitat (en m2). 

RADI - Precisió en la localització dels punts. Els capturats amb GPS tenen valor 10 m, la resta, 

situats a partir d'indicacions geogràfiques tenen un valor superior. 

 

Hem fet servir de llegenda les unitats CORINE del Manual dels Hàbitats de Catalunya (edició 

revisada), Carreras, Ferré i Vigo eds., 2015. 
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3. Ampliació de la llegenda 

 

A continuació llistem i comentem les 137 unitats CORINE reconegudes en les dues capes 

(polígons i punts), ordenades jeràrquicament segons el seu codi. També indiquem algunes 

unitats que creiem dubtoses o de les quals hi ha referències imprecises de la seva existència, 

que en el text apareixen amb una lletra de color gris i el nom de l’hàbitat sense negreta. Els 

codis dels hàbitats i els seus enunciats es corresponen exactament amb els que s’especifiquen 

al Manual d’Hàbitats de Catalunya (Carreras, Ferré & Vigo, 2015, edició revisada). 

 

Per a cadascuna de les unitats detallem la següent informació: 

 

- Codi i enunciat de l’hàbitat. Els codis que duen una creu com a superíndex són els 

que es van crear de nou en fer la llista d’hàbitats de Catalunya, respecte de la llista 

original, en anglès. 

 

- Nombre de polígons i de punts que hi ha a les respectives capes. 

 

- Superfície total que ocupa a la capa unificada. 

 

- Estat de conservació de l’hàbitat en tot el territori. Dona una mesura orientartiva de 

‘estat de conservació, avaluat mitjançant criteri expert aplicat durant el treball de 

camp. Hem aplicat quatre valors: 3=Bo, 2=Mitjà, 1=Dolent, 0=No constatat (en el cas 

de no haver pogut observar directament l’hàbitat), i també la notació “No procedeix” 

en el cas d’hàbitats fortament antropitzats, coves i avencs i espais subterranis 

artificials). 

 

- Representativitat Municipi: assenyala el percentatge de la superfície ocupada per 

l’hàbitat respecte de l’àrea total cartografiada. 

 

- Representativitat a Catalunya: indica el percentatge de l’hàbitat que és present a la 

zona cartografiada, respecte de la superfície total que cobreix a Catalunya 

(informació extreta de la Cartografia dels Hàbitats de Catalunya a escala 1:50.000, 

CHC50). Per valors superiors a l'1% donem la dada exacta mentre que pels valors 

inferiors donem < de l'1% (que vol dir entre 1 i 0 %), Si la comparació amb les dades 

de la CHC50 no és possible a causa de la no coincidència de les unitats en les 

llegendes emprades, indiquem “No compar.” (No comparable). El valor de 

representativitat a Catalunya sovint cal llegir-lo amb prudència ja que per una banda 
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es compara la superfície de l’hàbitat a Catalunya (realitzada amb la cartografia 

d’hàbitats a escala 1:50.000) amb la superfície de l’hàbitat al municipi (realitzada a 

escala 1:10.000 o més detallada) i, per altra banda, la llegenda i la metodologia (àrea 

mínima, número d’unitats per polígon, resolució, etc.) usades en aquestes dues 

cartografies difereixen sensiblement. 

 

- També s’afegeix un comentari sobre particularitats de l’hàbitat que ens han semblat 

d’interès. Aquests comentaris estan separats en dos blocs; el primer (Z1PG) 

correspon al territori del municipi de Gavà que fa part del Parc del Garraf i el segon 

(Z2) inclou la resta del territori, fins al mar. Això s’ha fet així perquè els autors 

principals de les dues zones son diferents i perquè ens ha semblat interessant tenir 

aquesta informació separada sobretot per la zona que fa part del Parc del Garraf 

(vegeu Mapa 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Z1(PG) Àrea del municipi de Gavà que fa part del Parc del Garraf. Z2 Resta 

del municipi 

 

- Al final s'hi detalla el codi i l’enunciat dels hàbitats d’interès comunitari si s'escau, i 

s’indica si és prioritari o no. 

 

Afegim intercalats allà on els correspon i en lletra de color gris, una sèrie d’hàbitats que 

nosaltres no hem trobat, però que per dades bibliogràfiques pensem que podrien ser presents 

al municipi. En alguns casos simplement no els hem trobat i en d’altres pot ser que hagin 

desaparegut.  
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1 AMBIENTS LITORALS I SALINS  

15 MATOLLARS I FORMACIONS HERBÀCIES DE SÒLS SALINS O GUIXENCS 

15.5 PRATS I JONQUERES MEDITERRANIS 

15.23+ Herbassars junciformes de Spartina versicolor, de vores dels estanys, llargament 

inundades i poc salines, del litoral 

Existeix una localitat a la platja de Gavà (al capdavall del carrer de Pals) on hi ha una petita 

depressió humida amb una població d’Spartina cf. versicolor, entre vegetació nitròfila i algunes 

plantes exòtiques. Considerem que, tot i la presència d’Spartina el conjunt no es pot assignar a 

aquest hàbitat CORINE. 

 
15.51 Jonqueres de Juncus maritimus, de sòls poc salins, llargament inundats, del litoral 

i de les contrades interiors 

L’espècie principal d’aquest hàbitat està citada al municipi de Gavà (González & al. 2016) als 

quadrats DF1670 i DF1869 però en el treball de camp no n’hem trobat cap població per 

referenciar-la a l’hàbitat. 

 

15.52 Prats baixos, amb Hordeum marinum, Carex divisa, Juncus gerardi... de sòls 

salabrosos humits 

La presència a Gavà d’algunes de les plantes que caracteritzen aquest hàbitat (Gonzàlez & al. 

2016) ens fa pensar que hi podria ser present tot i que no l’hem vist enlloc. 

 
15.53 Prats dominats per plantes carnoses (Plantago crassifolia...) o junciformes 

(Schoenus nigricans, Juncus acutus...), de sòls salins, generalment arenosos i poc 

humits 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Correspon principalment a poblacions, de vegades extenses i de recobriment variable, de 

Juncus acutus localitzades entre la corredera de Baix i la C31. Sovint entra en contacte amb 

zones ruderalitzades (87.21+) i amb les dunes residuals plantades de pins (Pinus pinea, P. 

pinaster), al litoral (unitat 16.2982+ + 16.2983+). 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

3 29 1,21 ha 2 0,04 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 

 

15.572+ Prats d’Elymus spp. 

Z1(PG). No hi és present. 
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Z2. Només hem localitzat 3 punts en zones relativament ruderalitzades: sobre el club de tennis 

“La pineda de Gavà”, situat en una clariana forestal, vora la riera dels Canyars i vora la C32. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 3 0,02 ha 2 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 

 

15.58 Jonqueres de Juncus subulatus, de sòls salins humits 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hem assenyalat sis punts al solar abandonat d’el Matar, tocant a la C32, poblacions 

situades al marge de sèquies. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 6 0,05 ha 2 < 0,01 % No compar. 

 

HIC que hi correspon: 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 

 

15.6 MATOLLARS HALÒFILS 

15.616 Matollars baixos d’Atriplex portulacoides, de sòls argilosos molt salins, no gaire 

humits, del litoral 

A la platja de Gavà (vora el capdavall del carrer Begur) existeix una petita població d’Atriplex 

portulacoides, enganxada al filat que limita la platja amb la parcel·la edificada adjacent i que es 

barreja amb les plantes de l’Hàbitat 16.223. Considerem, però, que no es pot assignar a 

l’hàbitat 15.616. 

 

16 PLATGES ARENOSES I DUNES 

16.1 PLATGES ARENOSES 

16.111+ Platges arenoses supralitorals sense vegetació 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Correspon a la zona de la platja més concorreguda pels banyistes i gent que pren el sol. 

Està sotmesa a neteja regular amb maquinària durant la temporada de bany i resta ben 

aplanada pel pas dels vehicles de serveis. No du detritus orgànics, llevat de moments puntuals 

en èpoques d’episodis de temporals intensos. La delimitació precisa per la part interior 

d’aquesta unitat ha estat possible perquè a l’ortoimatge de l’ICGC s’hi observen bé els pals i la 

corda que limita la zona restaurada i assenyalen on s’acaba aquest hàbitat i comença el 

següent, caracteritzat per la presència de vegetació. Per la banda de mar el límit real varia amb 
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el règim de tempestes i l’estat del mar. La línia que hem incorporat correspon a la línia de costa 

original de l’ICGC modificada pel CEAM en el seu treball de Cartografia dels hàbitats del litoral 

de Catalunya (BALLESTEROS, E. & AL. 2014). En aquesta cartografia s’indica una completa 

homogeneïtat de la platja i hi apareixen dos punts de mostreig (Platja de Llevant) que donen 

una granulometria de sorres mitjanes i fines als tres estatges (supralitoral, mediolitoral i 

infralitoral) i nul·la presència de detritus i de comunitats algals. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 0 16,4 ha No procedeix 0,53 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

16.12 Comunitats de teròfits, amb Cakile maritima (rave de mar), Salsola kali (barrella 

punxosa), Euphorbia peplis, Atriplex tornabenei..., nitròfiles, de les platges arenoses 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hàbitat rar al territori on només hem pogut assenyalar 3 punts; la zona on probablement es 

podria desenvolupar més és la que està netejada regularment i per això no se’n troben més 

exemples. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 3 0,04 ha 1 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

16.2 DUNES 

La vegetació de les dunes ha estat molt malmesa en els darrers decennis a tot el litoral català. 

Bolòs (1962:94) ja va establir la catena de comunitats vegetals que de forma típica es 

disposarien en un sistema dunar ben desenvolupat en el territori del delta del Llobregat. Com 

que les dunes originàries van quedar totalment malmeses per la intervenció humana ja fa força 

dècades, les que ara veiem a la línia de la costa són el resultat d’actuacions de restauració 

promogudes per l’ajuntament de Gavà. Això, combinat amb una hiperfreqüentació de les 

platges en el període estiuenc, ens du a tenir uns hàbitats dunars poc “naturals”, amb un estat 

de conservació no gaire bo (però sí molt millor que fa uns anys) i amb una penetració constant 

d’elements ruderals i nitròfils que en estat natural no existirien o serien molt més rars. Malgrat 

tot això hem pogut reconèixer encara 9 hàbitats en aquest apartat: 
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16.2112 Dunes embrionàries, amb comunitats obertes d’Elymus farctus (jull de platja), 

Sporobolus pungens..., de les platges arenoses 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hàbitat que correspon al front de la duna que mira al mar; la repoblació amb Elymus farctus 

sembla que ha tingut força èxit i es manté un cinturó d’aquest hàbitat paral·lel a la línia de costa 

interromput de tant en tant per les zones de pas. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

13 2 1,04 ha 1  0,03 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 2110 Dunes movents embrionàries 

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA. 

 

16.2122 Dunes movents, amb comunitats de borró (Ammophila arenaria), de les platges 

arenoses 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hàbitat propi de la zona alta (cresta) de les dunes. Com que les dunes restaurades són 

molt baixes, pràcticament no tenen cresta i, per tant, aquest hàbitat és gairebé inexistent al 

municipi. Hem assenyalat les petites superfícies que mantenen poblacions d’una certa entitat 

d’Ammophila arenaria, probablement fruit de les restauracions. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

5 26 0,53 ha 1  0,02 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila 

arenaria) 

 

16.223 Dunes estabilitzades, amb comunitats de Crucianella maritima, Ononis natrix 

subsp. ramosissima (gavó marí), Thymelaea hirsuta (bufalaga marina)..., de les platges 

arenoses 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Dels hàbitats sorrencs del front més proper al mar, aquest és el que s’ha aconseguit 

mantenir més ben estructurat i ocupa una franja d’una certa amplada a gairebé tota la línia de 

costa, malgrat el poc desenvolupament del sistema dunar. Com ja s’ha dit a la introducció la 

penetració d’elements ruderals i exòtics hi és freqüent.  
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

17 1 7,23 ha 2 0,23 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del Crucianellion 

maritimae 

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA. 

 

16.228 Pradells de teròfits (Medicago littoralis, Vulpia fasciculata, Desmazeria marina...), 

de les arenes carbonàtiques de rereduna 

Hem assignat a aquest hàbitat els pradells de teròfits que es fan entremig de l’hàbitat 16.223 

(Dunes estabilitzades, amb comunitats de Crucianella marítima...) i que solen estar dominades 

per Vulpia fasciculata i Lagurus ovatus. No contenen plantes dels Thero-Brachypodietalia, fet 

que els caracteritza i separa de l’hàbitat següent. Trobem a faltar un estudi aprofundit de 

caràcter fitocenològic sobre aquesta vegetació terofítica de les zones dunars de Catalunya (i de 

la península Ibèrica) per delimitar bé la separació de territoris (si és que es pot fer) entre les 

comunitats dels Malcolmietalia i de Thero-Brachypodietea. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 10 0,01 ha 1 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 2230 Dunes amb pradells dels Malcolmietalia 

 

16.229 Llistonars (prats de Brachypodium retusum) i altres prats secs amb teròfits, 

colonitzadors d'arenys marítims 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hem localitzat aquest hàbitat al camí de la Pineda a relativa poca distància de l’estany de la 

Murtra, d’on prové un dels dos únics testimonis bibliogràfics que hi ha (A. & O. Bolòs, 1950). Es 

tracta, en aquest cas, de prats terofítics (sense llistó, Brachypodium retusum) que presenten un 

recobriment relativament elevat i duen teròfits dels Thero-Brachypodietalia. A mitjans de maig 

d’enguany ja començaven a estar una mica passats. Es tracta de les úniques localitats 

conegudes d’aquest hàbitat a Catalunya, atès que l’altra que esmenten A. i O. Bolòs (op. cit.) 

de l’Estany de l’Illa al Prat del Llobregat ha estat completament alterada amb l’antiga 

construcció d’un càmping i la posterior instal·lació de la tercera pista de l’aeroport; amb 

aquestes obres s’ha recuperat la bassa de l’Illa però no pas cap zona de dunes. Vegeu 

comentari final de l’hàbitat precedent. 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

2 2 0,2 ha 1 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 2240 Dunes amb prats d'anuals dels Thero-Brachypodietalia.  

 

16.271 Cadequers (bosquines o matollars de Juniperus oxycedrus) de dunes fixades del 

litoral 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Present a la zona central de la platja de Gavà, resultat de les feines de restauració de les 

dunes. En aquesta part hi ha quatre polígons on s’hi va replantar Juniperus oxycedrus 

(probablement la subsp. macrocarpa) i actualment viu i creix amb vigor; per tant, es tracta d’un 

hàbitat restaurat que pot referir-se perfectament al codi 16.271. 

 

Nombre 
Polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

4 1 0,3 ha 2 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 2250* Dunes litorals amb cadequers o savinoses. PRIORITARI 

 

16.272 Savinoses (bosquines o matollars de Juniperus phoenicea subsp. turbinata) de 

dunes fixades del litoral 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Referim a aquest hàbitat uns pocs exemplars (8-10) de Juniperus phoenicea subsp. 

turbinata plantats a la repoblació de les dunes feta majoritàriament amb J. oxycedrus. El tàxon 

que defineix aquest hàbitat no costa a la Flora vascular del Delta del Llobregat (González, V. & 

al. 2016).  

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 1 0,01 ha 1 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 2250* Dunes litorals amb cadequers o savinoses. PRIORITARI 

 

16.28 Dunes residuals colonitzades per brolles o garrigues, al litoral 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Es tracta realment de dunes residuals, situades a la zona de les pinedes de pi pinyer però 

totalment descobertes de pins, dominades principalment pel llentiscle (Pistacia lentiscus) fent 
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màquies d’entre 2 i 4 (5) metres. També hi ha mostres vora el mar prop del càmping Tres 

Estrellas. 

  

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

10 27 2,19 ha 1 0,07 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 2260 Dunes colonitzades per brolles o garrigues 

 

16.2982+ + 16.2983+ Dunes residuals plantades de pins (Pinus pinea, P. pinaster), al litoral 

Z1(PG). No hi és present 

Z2. Aquest hàbitat es presenta sota dues formes ben diferenciades; les pinedes típiques, molt 

més extenses i allunyades de la primera línia de mar, i les que tenen formes pulviniformes, amb 

els pins baixos, la capçada molt arrodonida i el tronc inclinat pels vents litorals, restringides a 

primera línia de costa. Es tracta d’un hàbitat que ha estat molt maltractat des de temps antics 

de manera que a molts dels polígons s’hi troben abundants elements ruderals. Hi ha parcel·les 

en què Pinus pinea es barreja amb Pinus halepensis i, fins i tot hem inclòs en aquest codi 4 

pinedes en que P. halepensis és clarament dominant. S’hi pot trobar també algun peu de P. 

radiata i de P. pinaster. Alguns dels polígons mostren signes de degradació molt evident encara 

que segueixin sent referibles a aquesta unitat; els hem assenyalat amb un 0 al camp “tipus”. 

Hem referit a aquesta unitat una petita pineda de pi pinyer situada al camí de les Parets a la 

Murtra, envoltada d’horta, que a la imatge de l’any 1946 de l’ICGC ja hi apareix amb una forma 

relativament semblant. 

Hem incorporat també a aquest codi 5 polígons de la zona que hi ha entre la C31 i el mar, molt 

urbanitzada, en que a més de pineda de pi pinyer també inclouen algunes petites edificacions. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

42 1 81.83 ha 2 2,65 % 7,14 % 
 

HIC que hi correspon: 2270* Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre. PRIORITARI 

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA 

 

16.3 ZONES INTERDUNARS 

16.34 Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus var. australis) i herbassars 

graminoides de cesquera (Saccharum ravennae), de depressions humides de les 

interdunes litorals 

Z1(PG). No hi és present. 
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Z2. Localitzat exclusivament a la zona litoral, entre el parc agrari i el mar, sobre sòls 

completament sorrencs, restes d’antigues dunes (molt més desenvolupades) fixades amb pins 

(Pinus pinea, principalment). En aquesta situació no és estrany que gairebé mai es mostri sota 

formes típiques, sino que sol estar en contacte (i barrejat) amb vegetació ruderal i erms (unitat 

87.21+ Comunitats ruderals de terra baixa). 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

19 33 11,26 ha 2 0,37 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 2190 Depressions humides interdunars 

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA 

 

2 AIGÜES CONTINENTALS 

21 LLACUNES LITORALS 

21.1 LLACUNES LITORALS SENSE VEGETACIÓ VASCULAR 

21.11 Llacunes litorals sense poblacions de carofícies 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Correspon a l’estany de la Murtra, actualment represat, però que manté una làmina d’aigua 

constant tot l’any. La pertinença d’aquest estany a l’HIC 1150 és avalada també per la CHC50 i 

per Soria & Sahuquillo (2009) malgrat el seu represament i l’eutrofització de les aigües. Per 

aquests motius li hem posat un estat de conservació de 1. Subscrivim el que diu l’informe del 

Mapa d’hàbitats de la plana deltaica de Gavà (Seguí et al., 2006) referit a la llacuna de la 

Murtra: “L’estany de la Murtra es va formar, probablement, a partir d’una antiga desembocadura 

del Llobregat, encara que avui es troba desconnectat de l’actual curs fluvial. Com totes les 

llacunes litorals, quan es va originar les seves aigües eren salobres. Avui presenten uns nivells 

de salinitat normalment per sobre dels 3.000 μS/cm de conductivitat. El seu sistema hidrològic 

està alterat per l’entrada d’aigua dels canals de reg de Viladecans i Gavà i per les diverses 

comportes que regulen el nivell de l’aigua i l’aïllen del mar. Actualment a l’estany no existeixen 

comunitats vegetals submergides, probablement per la forta contaminació orgànica i química 

de les seves aigües. Tampoc té gairebé maresmes al seu voltant. De l’autovia fins al mar està 

canalitzat; en canvi, de l’autovia terra endins l’estany és molt més ampli i deixa que es formi a 

les seves vores una franja estreta de vegetació helofítica constituïda pel canyissar, franja que al 

marge dret està fortament alterada pels abocaments de fangs, on s’ha format un talús i on es 

desenvolupa la bardissa i hi troben refugi moltes espècies ruderals”. 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 0 1,81 ha 1 0,06 % 0,1 % 
 

HIC que hi correspon: 1150* Llacunes litorals. Prioritari. 

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA. 

 

22 AIGÜES DOLCES ESTAGNANTS 

22.1 AIGÜES DOLCES ESTAGNANTS 

22.13 Aigües dolces estagnants eutròfiques 

Z1(PG). No hi és present 

Z2. Un sol punt vora el turó de Caçagats on hi ha una petita bassa. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 1 0,01 ha 1 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

22.33 Comunitats de teròfits alts -Bidens tripartita, Polygonum persicaria (herba 

presseguera), Ranunculus sceleratus...-, poc o molt nitròfiles, de sòls fangosos, 

inundables 

Z1(PG). No hi és present 

Z2. Només hem localitzat 2 punts, a la riera dels Canyars i en un reg proper. Com que es tracta 

d’una vegetació més aviat tardoral, és probable que hi hagi més representants d’aquest hàbitat 

i que ens hagin passat desapercebuts en el moment del mostreig per no estar encara prou 

desenvolupats. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 2 0,02 ha 1 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

22.3418 Altres comunitats de petites herbes (Juncus bufonius, Lythrum spp...), de llocs 

temporalment xops o humits de terra baixa 

Z1(PG). No hi és present 

Z2. Correspon a petites poblacions de Juncus bufonius situades principalment a la zona del 

parc agrari 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 8 0,04 ha 1 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 3170* Basses i tolls temporers mediterranis. Prioritari. 

 

22.4 VEGETACIÓ AQUÀTICA 

22.411 Poblaments natants de Lemna spp. (llenties d’aigua), Azolla caroliana o Riccia, 

d’aigües dolces estagnants, més o menys eutròfiques. 

Z1(PG). No hi és present 

Z2. Hem localitzat només 3 punts en els canals del parc agrari. Aquest habitat caracteritzat per 

la presència de Lemna sp. pl. és molt dependent de la neteja dels canals, de manera que la 

seva abundància pot canviar en poc temps. En avançar l’estiu aquests poblaments s’estenen i 

ocupen més espai. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 3 0,07 ha 1 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap (no es tracta d’estanys naturals). 

 

22.4315 Poblaments de Polygonum amphibium, radicants i amb fulles flotants, d'aigües 

dolces estagnants o molt lentes, de terra baixa i de la muntanya mitjana 

La planta principal d’aquest hàbitat està citada de Gavà (González & al., 2016) als quadrats 

DF1769, DF1771, DF1870 i DF1871. Nosaltres no hem vist l’hàbitat enlloc però podria ser que 

hi fos. 

 
24 AIGÜES CORRENTS 

24.4 Vegetació submersa 

24.42 Comunitats submerses, amb Potamogeton coloratus (espiga d'aigua), 

Chara hispida (asprella)..., de corrents d'aigua oligotròfics, calcaris 

Seguí & al. (2006) diuen que en una petita bassa natural d’aigües transparents, molt a 

prop de la Font de la Sentiu existeix una petita població de Potamogeton coloratus. 

Actualment aquest fons de vall es troba molt embardissat i cobert de canyars. Les 

cerques que hi hem fet no han donat resultat positiu. Un dels autors (Valverde, A.) va 

localitzar el 2010 una població d’aquesta espècie el safareig de la Sentiu, actualment 

inexistent. Si encara fos en algun recó, podria correspondre a aquest hàbitat. 
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3 VEGETACIÓ ARBUSTIVA I HERBÀCIA 

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

BAIXA 

31.8 BOSQUINES, MATOLLARS I HERBASSARS GENERALMENT PREFORESTALS O 

POSTFORESTALS 

31.8127+ Saücars (bosquines de Sambucus nigra), amb vidalba (Clematis vitalba), 

esbarzer (Rubus ulmifolius)..., higròfils i subnitròfils, lligats sobretot als boscos de 

ribera 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hàbitat molt rar al territori; només hem pogut assenyalar un sol punt sobre la bassa de la 

Sentiu, en una fondalada humida. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 1 0,003 ha 2 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

31.863 Falgars (poblaments de Pteridium aquilinum), xeromesòfils, de la muntanya 

mitjana (i de terra baixa) 

Z1(PG). Els falgars de Pteridium aquilinum són molt poc habituals al territori prospectat. Els 

trobem en fondals humits, generalment barrejats amb bardisses (unitat 31.891), on formen 

poblacions de dimensions força reduïdes. Degut als seus requeriments hídrics, els indrets 

favorables per aquest tipus d’hàbitat es concentren a les zones àcides, ja siguin paleozoiques o 

triàsiques, pel fet que el sòl hi manté més bé la humitat en comparació amb els substrats 

calcaris. Els pocs punts que n’hem marcat els trobem a l’obaga del castell d’Eramprunyà, al 

torrent de les Comes i a la zona de la Rajoleria de Can Bassoles. 

Z2. Hàbitat molt rar al municipi; només hem pogut assenyalar un parell de punts en un afluent 

de la riera de Sant Llorenç de les Canals, als marges de la pista forestal, en una fondalada molt 

humida. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 5 0,01 ha 
 3 < 0,01 % No compar. 

 
HIC que hi correspon: Cap. 

 

31.891 Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer (Rubus ulmifolius)..., de terra 

baixa (i de l'estatge montà) 
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Z1(PG). Es localitzen per tot el territori als indrets on hi ha més humitat edàfica. Les més 

extenses les trobem en fondals com el fondo de la Vall de Joan o el torrent del Celler, o en 

indrets planers amb una certa acumulació de sòl (un bon exemple és l’antic camp de tir de la 

serra de Can Perers, on hi ha taques de bardissa molt extenses tant a la part central com als 

marges del camp). En general són més abundants a les zones de substrat àcid, tant paleozoic 

com triàsic (conglomerats vermells del Buntsandstein), més favorables a retenir la humitat 

edàfica que els substrats calcaris triàsics del Muschelkalk de bona part del massís del Garraf. 

Solen estar dominades per Rubus ulmifolius, generalment acompanyat de Coriaria myrtifolia, i 

sovint hi abunda Smilax aspera (fondals del sector d’Eramprunyà). En alguns casos hi conviuen 

algunes espècies poc freqüents al territori, com Pteridium aquilinum (unitat 31.863), 

Lithospermum purpurocaeruleum (al fondo del Celler i a l’obaga de la serra de Can Perers) o 

Aquilegia vulgaris (vora l’antic camp de tir), que no són exclusives d’aquest hàbitat però troben 

el seu ambient idoni als indrets més humits, en general fondals, compartint-lo doncs amb les 

bardisses. 

Z2. Aquestes formacions llenyoses estan molt esteses per tot el territori cartografiat. Sovint 

ocupen petites superfícies, però en alguns fondals i vessants frescos arriben a recobrir àrees 

importants. Solen trobar-se formes típiques, sempre amb Rubus ulmifolius i molt sovint amb 

Coriaria myrtifolia. No obstant, no és rar de trobar formes de transició cap a diverses menes de 

matollars, prats i vegetació ruderal. A més a més, als fondals poden estar acompanyades 

d’arbusts i arbres dispersos (Prunus mahaleb, Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, 

Lonicera japonica...). A la part deltaica del territori són freqüents les masses d’esbarzers 

gairebé pures, sovint envaint parcel·les i conreus abandonats. Hi ha molts representants petits 

d’aquest hàbitat que no han estat recollits a la cartografia a causa de la seva superfície 

reduïda. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

86 172 30,17 ha 3 (2) 0,98 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

31.8G Bosquines d'arbres aciculifolis joves, procedents de colonització, estadis inicials 

dels boscos montans o subalpins 

 Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Només hem assenyalat un polígon que du pi pinyer (Pinus pinea) de 3 o 4 metres. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 0 0,17 ha 1 0,01 % No compar. 
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HIC que hi correspon: Cap. 

 

32 BOSQUINES I MATOLLARS MEDITERRANIS I SUBMEDITERRANIS 

32.1 MÀQUIES I ALTRES BOSQUINES ALTES 

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

mediterrània 

Z1(PG). Les màquies silicícoles d’alzina es concentren sobretot al sector d’Eramprunyà, on els 

substrats són àcids (conglomerats vermells del triàsic del Buntsandstein, i pissarres 

paleozoiques). És una unitat sovint difícil de destriar de la màquia silicícola d’arboç (unitat 

32.311), ja que Arbutus unedo és molt abundant al territori cartografiat. Quan el recobriment de 

Quercus ilex és d’aproximadament un 20%, tot i la gran abundància d’arboç, ho hem adjudicat 

a la unitat 32.1121+, mentre que quan les alzines són molt disperses enmig de la matriu 

d’arboç, ho assignem a la unitat 32.311. L’altra unitat amb la qual sovint es barregen les 

màquies d’alzina són els bruguerars d’Erica arborea (unitat 32.322+); en són un bon exemple 

els vessants que miren cap a la carretera de Gavà a Begues, on es van alternant màquies 

d’alzinar i bruguerars. Es pot dir que el seu estat de conservació és bo, tot i que sembla que 

encara es troben en un estadi de successió incipient colonitzant màquies d’arboç de la unitat 

32.311. 

Z2. Es tracta de màquies de fins a 5 (6) metres d’alt que es troben principalment en fondals 

relativament humits. En general aquesta màquia prové d’alzinars que han estat degradats 

sobretot pels incendis, pel que si no hi ha més pertorbacions, presumiblement es transformarà 

en els hàbitats del grup 45.3 (alzinars). Evidentment són freqüents els trànsits entre aquesta 

unitat i els boscos d’alzina (i de pins), amb els que es pot barrejar de forma indestriable. Volem 

remarcar que, algunes vegades, l’alzina té recobriments modestos al costat d’altres arbustos 

propis de l’alzinar, com l’arboç, el bruc, etc. Aquests casos són, en realitat, trànsits cap a les 

bosquines silicícoles del 32.311 i els bruguerars del 32.322+. Pel que fa a la conservació, tot i 

que no hi ha cap problema general, cal tenir en compte que els incendis forestals poden 

provocar la regressió cap a formes menys madures. Per contra, l’estabilitat mena de forma 

natural i relativament ràpida (especialment als obacs i als fondals), a la formació de màquies 

madures i ben estructurades. 

Quan aquestes màquies presenten un estrat superior de Pinus halepensis llavors queden 

incloses dins la unitat 42.8413+. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

50 3  55,17 ha 3 1,79 % No compar. 
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HIC que hi correspon: 9340 Alzinars i carrascars.  

 

32.1131+ Màquies d'alzina (Quercus ilex), calcícoles, de terra baixa i de la muntanya 

mediterrània 

Z1(PG). La unitat calcícola de la màquia d’alzines presenta la mateixa problemàtica que la 

unitat sobre substrats àcids, en aquest cas essent difícil de destriar de la màquia calcícola 

d’arboç (unitat 32.1B+). Sovint hem comprovat com les màquies d’alzina es troben a les parts 

més altes i pendents dels vessants, amb sòls més rocosos, mentre que quan el vessant perd 

inclinació la dominància és de la màquia d’arboç. On trobem més abundància d’aquesta unitat 

és a la serra de Can Perers, on n’hem marcat polígons de dimensions considerables, i a les 

obagues dels turons de Gavà-Castelldefels (turó del Fanxó, puig del Cérvol, etc).  

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

29 0 58,03 ha 3 1,88 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 9340 Alzinars i carrascars.  

 

32.1152+ Màquies amb barreja d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus spp.), de les 

terres mediterrànies 

Z1(PG). A l’àrea d’estudi els roures es troben en vessants obacs i fondals especialment humits 

barrejats amb alzines i formant, en la majoria dels casos, formacions que no superen els 4-5 

metres d’alçada. Les condicions idònies per a la presència d’aquesta unitat sembla que es 

troben en tres sectors de l’àrea d’estudi: els obacs de la Serra de Can Perers, del Turó d’en 

Vinader, i del Turó de la Desfeta (en aquesta darrera localitat també en vessants orientats a 

l’est i fins i tot solells). El contingent florístic que acompanya aquestes màquies és el de l’alzinar 

(amb presència d’arbustos com Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, Phillyrea latifolia...), però 

localment s’hi fan espècies més exigents a nivell d’humitat com Primula veris (localitzada 

únicament al marge de la pista que va de les Planes a Eramprunyà) o Aquilegia vulgaris (a 

l’obaga de la serra de Can Perers, al bosc de Can Tardà). Tot i això, a la base de la Desfeta i 

també prop de Can Flocant hem delimitat dos polígons en orientació solella, on el sotabosc 

està clarament dominat per Ampelodesmos mauritanica (i en aquest cas els hem marcat com a 

tipus = 0).  

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

16 1 36,7 ha 3 1,19 % No compar. 
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HIC que hi correspon: 9340 Alzinars i carrascars.  

 

 

32.123 Màquies de llentiscle (Pistacia lentiscus), de terra baixa 

Z1(PG). Hem marcat uns pocs polígons de dimensions reduïdes d’aquesta unitat. Es tracta de 

formacions denses i monoespecífiques (o gairebé) de Pistacia lentiscus. No podem descriure 

una ecologia particular d’aquest hàbitat, ja que tant el trobem en vessants solells i secs (en 

aquests casos en general marcat com a tipus = 1 ja que s’ajusta més a la descripció del Manual 

dels Hàbitats), com en vessants obacs en indrets relativament humits (en aquests casos marcat 

com a tipus = 0).  

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

10 0 2,74 ha 2 0,09 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap  

 

32.1B+ Arboçars (formacions d'Arbutus unedo), calcícoles, de terra baixa i de les 

muntanyes mediterrànies 

Z1(PG). Les màquies calcícoles d’arboç ocupen grans extensions al territori cartografiat, en 

general en vessant obacs o d’orientacions intermitges, o bé en fondals. Són un estadi 

successional de recuperació dels alzinars, amb les màquies dels quals sovint entren en 

contacte, tal com s’ha explicat a la unitat 32.1131+. En indrets especialment ombrívols i humits 

hi creix Viburnum tinus, planta típica del sotabosc de l’alzinar, que indica la progressiva 

evolució dels arboçars cap a aquesta formació forestal. Ocasionalment, l’espècie dominant no 

és Arbutus unedo, sinó Phillyrea latifolia, i en aquests casos, els polígons estan marcats amb 

tipus =0.  

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

37 0  79,02 ha 3 (2) 2,56 % 1,9 % 
 

HIC que hi correspon: Cap  

 

32.2 BOSQUINES I MATOLLARS TERMÒFILS MEDITERRANIS 
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32.214 Garrigues dominades per llentiscle (Pistacia lentiscus), de les contrades 

mediterrànies càlides 

Z1(PG). Només hem marcat dues taques d’aquesta unitat, d’altra banda molt rara al massís del 

Garraf, a l’extrem de Vall de Joan. En tot el sector de Campgràs hi ha una garriga extensíssima 

amb força abundància de Pistacia lentiscus. Ocasionalment, però, aquesta espècie es fa 

dominant i se’n troben taques aïllades d’algunes desenes o centenars de metres quadrats 

enmig de la matriu de garriga (unitats 32.2191 i 32.41), on també hi conviu Chamaerops 

humilis, si bé no hi és massa abundant.  

Z2. Hàbitat molt rar al territori; només l’hem assenyalat d’un indret que contacta amb el Parc del 

Garraf. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

2 1 1,05 ha 1 0,03 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap, perquè no fa mosaic amb les màquies de margalló (32.24). 

 

32.2191 Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), de les contrades mediterrànies càlides 

Z1(PG). Les garrigues termòfiles són abundants al sector litoral del massís del Garraf. 

Juntament amb Quercus coccifera, hi conviu abundantment Pistacia lentiscus. Les altres 

espècies que caracteritzen l’hàbitat són menys abundants. Concretament, Chamaerops humilis 

és abundantíssim al front litoral però es va fent cada vegada més escàs a mesura que ens 

endinsem terra endins, i Rhamnus lycioides pràcticament només és present als turons de 

primera línia davant el mar (a l’interior només l’hem detectat a les parts altes del solell de la 

serra de Can Perers, més elevades que els turons esmentats anteriorment, i que per tant, 

deuen rebre influència marítima). Aquestes garrigues formen part de la sèrie successional de la 

màquia d’ullastre i margalló (Querco-Lentiscetum), que seria el tipus de vegetació potencial. En 

aquests indrets les condicions ambientals no permeten l’establiment de l’alzinar, que és la 

formació forestal mediterrània característica. 

La mateixa estructura de la garriga afavoreix la presència de diferents hàbitats, que creixen 

formant una matriu inextricable que queda inclosa en la unitat 32.2191, però que marquem com 

a punts o petits polígons en els casos en què la garriga és més laxa, per donar-los rellevància. 

Entre aquests hàbitats, els més habituals són els llistonars (unitat 34.511), les timonedes (unitat 

32.47), els prats de pelaguers (unitat 34.6322+) i els prats emmatats de jonça (unitat 34.721). 

En el moment de fer el treball de camp (maig de 2018), a l’extrem occidental del municipi (vora 

Vall de Joan i el Campgràs) hi havia quantitats ingents d’erugues de lepidòpter consumint les 

fulles tant de Quercus coccifera com de Pistacia lentiscus, deixant les dues espècies 
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completament defoliades. Desconeixem si és un fenomen recurrent que es dona cada any a 

aquesta època, però en tot cas, les espècies suara esmentades estaven greument afectades.  

Z2. Hàbitat localitzat als vessats solells calents i pedregosos, principalment als voltants de la 

Sentiu. 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

22 4 33,37 ha 3 (1) 1,08 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap, perquè no fa mosaic amb les màquies de margalló (32.24). 

 

32.23 Brolles o garrigues envaïdes per càrritx (Ampelodesmos mauritanica), de les 

contrades mediterrànies càlides 

Z1(PG). Aquesta és la unitat més abundant al territori cartografiat. Ampelodesmos mauritanica 

és una gramínia àmpliament distribuïda per tot el territori, afavorida pels incendis, i que es troba 

present en bona part dels hàbitats. Molt sovint trobem garrigues (unitats 32.2191 i 32.41) o 

brolles (sobretot unitat 32.42) on aquesta espècie és abundantíssima, fent que l’estructura i 

composició dels hàbitats esmentats quedi molt alterada o desdibuixada. En aquests casos els 

marquem amb la unitat 32.23. Destaquem el cas excepcional de l’obaga del puig del Pi, que 

hem adjudicat a aquesta unitat, tot i hi és destacable l’abundància de Buxus sempervirens que 

pot arribar a ser localment abundant, si bé no arriba a formar poblacions prou denses com per 

ser marcades com a boixeda (unitat 32.641+). El boix és pràcticament inexistent al municipi de 

Gavà, i aquest n’és, sens dubte, el punt més meridional i proper al mar. 

Z2. Ampelodesmos mauritanica sembla ser un tàxon en expansió a Catalunya. Aquí el trobem 

envaint conreus abandonats i brolles i màquies on deu trobar una certa estabilització.  

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

87 17 187,79 ha 3 (1) 6,09 % 8,3 % 
 

HIC que hi correspon: 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics. 

 

32.3 BOSQUINES I MATOLLARS SILICÍCOLES MEDITERRANIS 

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

contrades mediterrànies occidentals 

Z1(PG). Les màquies silicícoles d’arboç ocupen grans extensions a la zona àcida del territori 

cartografiat, a l’àrea compresa entre la Desfeta, el castell d’Eramprunyà i la Sentiu. També a 

l’obaga de la serra de Can Perers, on els conglomerats vermells del triàsic afloren puntualment, 

hi hem marcat aquesta unitat. A part de la diferència en el substrat sobre el qual creixen 

aquesta unitat i la unitat 32.1B+, a nivell ecològic ocupen situacions comparables, és a dir, 
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vessant obacs o d’orientacions intermitges, o bé fondals. Formen part de la successió vegetal 

que conclou amb els alzinars, amb les màquies dels quals sovint entren en contacte, tal com 

s’ha explicat a la unitat 32.1121+. Ocasionalment, l’espècie dominant no és Arbutus unedo, sinó 

Phillyrea latifolia (o més rarament Rhamnus alaternus). En aquests casos, els polígons estan 

marcats amb tipus =0. 

Z2. Hàbitat originat sovint per incendis forestals que han destruït els alzinars primitius. 

Aquestes màquies representen una fase evolutiva avançada ja que sovint contenen moltes de 

les plantes de l’alzinar, sovint també l’alzina, però amb desenvolupaments arbustius. Es 

localitza principalment a l’obaga de la riera de sant Llorenç de les Canals.  

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

28 0  56,77 ha 3 1,84 % 10,5 % 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

32.321+ Bruguerars amb dominància o abundància de bruc d'escombres (Erica scoparia), 

silicícoles, dels sòls profunds i poc secs de terra baixa (i de l'estatge montà) 

Pel que sabem, aquest hàbitat és inexistent al municipi de Gavà, però volem deixar constància 

de la troballa d’un peu d’Erica scoparia en un indret entre la Sentiu i Ca n’Espinós. Aquesta 

zona, poc pendent i amb presència de canyes que indiquen humitat al sòl sembla que va estar 

sotmesa a l’extracció d’argiles i du ara una vegetació molt densa i impenetrable; podria ser que 

hi hagués algun retall d’aquest hàbitat en algun racó.  

 

32.322+ Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicícoles, dels costers i dels 

sòls secs de les contrades mediterrànies marítimes 

Z1(PG). Hem assignat a aquesta unitat les formacions vegetals dominades per Erica arborea, 

tenint en compte el paper preeminent que té la garriga en el context de l’àrea d’estudi. És a dir, 

encara que parlem d’un bruguerar, entremig també hi ha un recobriment relativament important 

de Quercus coccifera. Aquest hàbitat es troba preferentment en vessants solells, i deixa pas a 

les màquies d’arboç a les obagues. Tot i això, els límits entre una i altra unitat sovint no són 

clars, pel fet que creixen exemplars d’Arbutus unedo dins la matriu de bruguerar i viceversa.  

La seva àrea de distribució dins la zona cartografiada és al sector d’Eramprunyà, sobre les 

pissarres paleozoiques i els conglomerats vermells del triàsic, que és on trobem els substrats 

àcids necessaris per la seva presència. Ocasionalment però, en territori calcari trobem 

poblacions de dimensions reduïdes d’Erica arborea en fondals o al fons d’alguna dolina (per 

exemple a la Bassa de l’Infern), on el sòl, més humit, presenta una lleugera acidificació i permet 

l’establiment d’aquesta espècie. Aquests casos particulars els hem assenyalat amb tipus = 0. 
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Els bruguerars del sector àcid del mapa, entre ells el polígon extensíssim que baixa 

d’Eramprunyà cap a la Sentiu i la Rajoleria de Can Bassoles, presenten molts individus secs, 

no sabem si a causa de la sequera de l’estiu de 2017. 

Z2. Només l’hem pogut assenyalar en 10 localitats; la més gran és la de Ca n’Espinós, 

conseqüència d’un incendi forestal de fa unes dècades. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

35 7 61,24 ha 3 (2) 1,98 % 2,2 % 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

32.341 Estepars dominats per estepa negra (Cistus monspeliensis), silicícoles, de les 

contrades mediterrànies marítimes 

Z1(PG). L’hàbitat de les brolles acidòfiles de Cistus monspeliensis típic i extens no hi és 

present. Tot i això, l’estepa negra apareix de manera esporàdica en indrets assolellats, i en 

alguns casos forma poblacions que arriben a fer unes desenes de metres quadrats. D’aquestes 

poblacions n’hem marcat dos punts amb tipus = 0, per indicar la seva presència i que podria 

haver-hi alguna taca més representativa d’aquest hàbitat a prop. 

Z2. Hàbitat molt rar en aquest territori tot i que la planta principal que el caracteritza no ho és 

pas. Sempre ocupa superfícies molt petites i es troba en zones molt alterades per causes 

diverses: incendis forestals, obertures de pistes, hiperferqüentació... 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

2 6 0,21 ha 0 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

32.348 Estepars d’estepa blanca (Cistus albidus), silicícoles, de terra baixa 

Z1(PG). Igual com passa amb les brolles d’estepa negra, aquestes brolles són inexistents a la 

zona cartografiada, però l’estepa blanca sí que s’hi fa, i molt ocasionalment forma poblacions 

d’unes poques desenes de metres quadrats, que si bé no es poden considerar com una brolla, 

en són un estadi precursor. Aquest és el cas de l’únic punt que hem marcat, amb un tipus = 0, 

per indicar que potencialment hi podria haver alguna taca més representativa d’aquest hàbitat. 

Z2. Hàbitat molt proper al 32.341 en extensió i significat. Molt rar en aquest territori tot i que la 

planta principal que el caracteritza no ho és pas. Sempre ocupa superfícies molt petites i es 

troba en zones molt alterades per causes diverses: incendis forestals, urbanització, obertures 

de pistes, hiperferqüentació... 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 4 0,02 ha 0 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

32.375+ Brolles dominades per argelaga negra (Calicotome spinosa), silicícoles, de les 

contrades mediterrànies marítimes 

Z1(PG). Calicotome spinosa és una planta poc freqüent a la zona del parc natural del Garraf 

dins el municipi de Gavà. Ocasionalment en trobem poblacions d’unes desenes de metres 

quadrats, que hem marcat com a punts, tant a la part àcida (amb tipus = 1) com a la part 

calcària (amb tipus = 0) del territori.  

Z2. Hàbitat molt rar present només en zones molt degradades; hem assenyalat només dos 

punts, una a Bruguers al marge de la urbanització i l’altre entre el parc del Calamot i la masia 

de l’Horta (abandonada).  

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 4 0,02 ha 3 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

32.378+ Brolles dominades per albada (Anthyllis cytisoides), silicícoles, dels terrenys poc 

àcids de terra baixa 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Només l’hem vist al solell pedregós del turo de Ca n’Espinós, en una zona afectada per un 

incendi forestal de fa més de 30 anys. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 0 0,68 ha 2 0,02 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

32.379+ Brolles amb abundància d'altres lleguminoses (Genista triflora, Genista 

monspessulana, Ulex parviflorus), silicícoles, de les contrades mediterrànies 

marítimes 
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Z1(PG). Igual com s’ha comentat pels hàbitats precedents (32.341, 32.348), no hi ha brolles 

pròpiament dites de lleguminoses, però sí que hem marcat una població de 25 m2 de Genista 

triflora al torrent de les Comes, amb tipus = 0 per indicar que potencialment hi podria haver 

alguna taca més representativa d’aquest hàbitat. 

Z2. Correspon a dues petites poblacions d’Ulex parviflorus que creixen pròximes al parc del 

Calamot, en terrenys força alterats. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 3 0,04 ha 0 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

32.4 BOSQUINES I MATOLLARS CALCÍCOLES MEDITERRANIS 

32.41 Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé 

Z1(PG). A les parts interiors del massís del Garraf, així com en les zones planes culminants de 

les serres més marítimes, les espècies termòfiles (Chamaerops humilis, Rhamnus lycioides) 

desapareixen i la composició d’espècies llenyoses de les garrigues passa a ser més pobra; 

bàsicament només hi trobem Quercus coccifera i Pistacia lentiscus. Aquestes garrigues formen 

part de la sèrie successional de l’alzinar (Quercetum ilicis, unitat 45.3121+), és a dir, formen part 

de la sèrie de vegetació dels indrets on potencialment podria arribar-s’hi a desenvolupar un 

bosc. A mesura que ens apropem al mar, la influència marítima s’hi deixa sentir més i comença 

a aparèixer Chamaerops humilis, primer de manera anecdòtica, després progressivament més 

abundant, fins que ens trobem ja de ple en la unitat de garrigues termòfiles (32.2191). Aquestes 

garrigues de trànsit on ja hi ha una certa presència de Chamaerops humilis les hem assignat a 

la unitat 32.41, perquè opinem que potencialment pertanyen al domini de l’alzinar, però a causa 

de la presència d’aquesta espècie termòfila, les hem marcat amb tipus = 0. 

Igual com s’ha comentat per la unitat 32.2191, la mateixa estructura de les garrigues fa que en 

la matriu del paisatge s’hi trobin timonedes (unitat 32.47), llistonars (unitat 34.511), prats de 

pelaguers (unitat 34.6322+) i prats emmatats de jonça (unitat 34.721), que només es 

representen quan formen taques de dimensions prou remarcables. 

També, igual que en la unitat 32.2191, l’atac que ha patit Quercus coccifera per les larves de 

lepidòpter al sector de Campgràs fa que l’estat de conservació de l’hàbitat en aquesta àrea 

sigui molt baix, si bé en la resta del territori és bo. 

Z2. Hem referit a aquest hàbitat dues garrigues de Q. coccifera que hi ha per sobre de Ca 

n’Espinós, perquè ja no duen els element més termòfils que caracteritzen l’hàbitat 32.2191. 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

45 8 123,34 ha 3 4 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

 

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

Z1(PG). L’espècie que dona nom a l’hàbitat, Rosmarinus officinalis, és força freqüent al territori, 

però sovint és una espècie acompanyant de les garrigues. Només en els casos en què el seu 

recobriment iguala o supera el de Quercus coccifera hem assignat el polígon a la unitat 32.42, 

per remarcar aquesta abundància de romaní que d’altra manera quedaria diluïda dins els 

nombrosos polígons de garriga. En aquests casos, però, hem marcat els polígons amb tipus = 

0. Només en casos esporàdics trobem brolles de romaní força pures, on les espècies 

acompanyants són les característiques d’aquest hàbitat (Globularia alypum, Erica multiflora, 

etc.), i que per tant estan marcades amb el tipus = 1. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

47 3  33,06 ha 3 1,07 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

32.431 Estepars dominats per estepa blanca (Cistus albidus), calcícoles, de terra baixa 

Z1(PG). Igual com passava amb les brolles acidòfiles de Cistus albidus (unitat 32.341), també 

podem dir que al territori no hi ha brolles calcícoles d’aquesta espècie. Però sí que en trobem 

poblacions de dimensions reduïdes, que hem marcat com a punts amb tipus = 0, per indicar 

que potencialment hi podria haver alguna taca més representativa d’aquest hàbitat. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 1 0,003 ha 0 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

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 
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Z1(PG). La farigola (Thymus vulgaris) és molt freqüent al territori cartografiat, en general 

formant part de les garrigues i brolles omnipresents. Sovint però, quan la garriga o la brolla són 

força obertes, forma petites poblacions a les clarianes, on també hi és abundant Brachypodium 

retusum. Al mapa hem representat les taques a partir de 20 m2 de superfície que hem trobat 

durant les prospeccions de camp. Volem remarcar, però, que en tota l’extensió que ocupen les 

unitats 32.2191, 32.41 i 32.42, hi ha timonedes de farigola de desenes o fins centenars de 

metres quadrats barrejades enmig de la matriu de matollar, que no hem vist i que per tant, no 

han estat senyalitzades. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 21 0,17 ha 3 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

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

muntanya mitjana 

Z1(PG). No trobem gaire Genista scorpius dins el territori cartografiat. Hem detectat l’espècie 

en alguns punts vora la Desfeta i el turó del Gall, però només en aquest darrer sector n’hem 

marcat una taca de 50 m2. Volem remarcar, com sempre en el cas dels hàbitats marcats com a 

punts, que probablement se’n podrien marcar més, encara que en aquest cas de manera 

dispersa i ocupant superfícies no massa extenses.  

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 1 0,01 ha 2 < 0,01 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

32.4A11+ Timonedes dominades per Helichrysum stoechas (sempreviva) o Staehelina 

dubia (pinzell) o Phagnalon rupestre..., d'indrets secs de terra baixa i de l'estatge 

submontà 

Z1(PG). Les timonedes representades en aquesta unitat són extremadament rares al territori. 

De fet només n’hem marcat tres punts, un dels quals de superfície molt reduïda (15 m2). Tot i 

aquesta manca de punts, una de les espècies que caracteritzen l’hàbitat, Helichrysum 

stoechas, és relativament freqüent, formant poblacions de dimensions molt reduïdes en 

clarianes enmig de la garriga o brolla, o en marges de camins.  
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Z2. Hàbitat molt rar al territori que sembla relacionat amb la recuperació dels conreus de secà 

abandonats cap a la vegetació natural en una fase relativament primerenca. El coneixem de 

vora can Dardena en uns conreus d’ametllers abandonats de fa anys. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 3 0,26 ha 3 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

32.4A3 Matollars d'olivarda (Inula viscosa), dels camps abandonats, llits de rambles i 

rieres, terres remogudes..., de terra baixa 

Z1(PG). No hi és present 

Z2. Hàbitat propi de zones ruderalitzades (solars urbans, antigues indústries i conreus 

abandonats). Està sempre en contacte i es barreja amb l’hàbitat 87.21+ malgrat la classificació 

CORINE el posi amb el grup dels matollars a causa del caràcter llenyós de l’olivarda. 

 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

5 47 4,5 ha 2 0,15 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

32.4B + 32.2121 Brolles amb dominància o abundància de bruc d'hivern (Erica multiflora), 

calcícoles, de les contrades marítimes 

Z1(PG). Aquesta és una brolla en general mal caracteritzada i poc abundant al territori. Igual 

com s’ha comentat amb les brolles de romaní de la unitat 32.42, bona part de les àrees que 

hem classificat dins d’aquesta unitat corresponen a barreges de brolles on domina o abunda 

Erica multiflora amb garrigues de Quercus coccifera (unitats 32.2191 o 32.41). En tots els casos 

hem fet servir el mateix criteri per adjudicar-ho a una o altra unitat, corresponent en 

l’abundància de l’espècie característica. En els casos en què hi ha barreja de garriga i brolla, 

els polígons venen marcats amb tipus = 0, mentre que quan l’estructura i composició de 

l’hàbitat s’ajusten més a la descripció de la fitxa del Manual dels Hàbitats, el tipus = 1. 

Tot i que aquesta unitat és estrictament calcícola, a les zones de contacte entre substrat 

carbonatat (Muschelkalk) i àcid (Buntsandstein), sovint Erica multiflora conviu amb E. arborea 

en proporcions similars (per exemple al sector de la Sentiu). En aquests casos, quan conviuen 

les dues espècies de brucs, hi hem adjudicat la unitat calcícola, pel fet que E. multiflora és més 

exigent en els requeriments edàfics. 
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Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

8 5 2,25 ha 2 0,07 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

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

Z1(PG). Hem pogut assenyalar només un parell de punts d’aquest hàbitat, tots dos al marge de 

la pista forestal que va al dipòsit vell de la Sentiu, en zones relativament erosionades amb molt 

poc sòl. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 2 0,01 ha 2 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

32.4D Timonedes dominades per cistàcies baixes (Helianthemum syriacum, H. hirtum..., 

Fumana ericoides, F. thymifolia...), calcícoles, d'indrets secs de terra baixa 

Z1(PG). En el cas d’aquesta unitat, a diferència de les precedents, hem volgut representar 

taques de dimensions molt reduïdes, considerant que en general, és un hàbitat que no sol 

ocupar grans extensions. A la zona del parc natural del Garraf només n’hem marcat un punt, de 

3 m2, per indicar que en qualsevol superfície rocosa enmig de les brolles i garrigues, aquesta 

unitat hi pot ser present. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 1 0,0003 ha 2 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

32.4H + 32.274 Brolles dominades per gatosa (Ulex parviflorus), calcícoles, de les 

contrades mediterrànies 

Z1(PG). A la carena entre el turó d’en Vinader i el turó del Gall, així com a les proximitats de la 

pedrera d’Uniland, hi ha brolles de romaní amb abundància d’Ulex parviflorus, adjudicades per 

tant a la unitat 32.274. També se’n troben de dimensions força reduïdes en algun altre punt del 
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territori. Aquesta espècie és molt rara a la zona cartografiada, i els tres polígons cartografiats, 

sobretot l’extensíssim polígon del turó d’en Vinader, són singulars en el context de l’àrea 

d’estudi. 

Z2. No hi és present. 

 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

3 4 1,14 ha 3 0,04 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

32.A GINESTARS DE GINESTA VERA 

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

(sobretot les marítimes) 

Z1(PG). Els matollars de Spartium junceum són relativament freqüents al territori, tant formant 

taques d’algunes desenes de metres quadrats com polígons de més d’una hectàrea. Trobem 

polígons especialment grossos a l’antic camp de tir, pràcticament colonitzat exclusivament per 

un matollar de ginesta, excepte alguns punts on hi ha crescut bardissa (unitat 31.891). Sol fer-

se en indrets alterats, amb influència de l’activitat humana en un temps no massa remot. Uns 

bons exemples d’aquests indrets són l’esmentat camp de tir, els antics camps de Can 

Bassoles, o els marges de la carretera que van a l’antic abocador de vall de Joan i a la pedrera 

dUnilad. 

Z2. Hàbitat abundant a la zona tot i que no sol ocupar mai superfícies molt grans. Es troba en 

indrets molt alterats, molt sovint en contacte amb zones ruderalitzades (camps i habitatges 

abandonats). En algun cas són zones en les que s’havien extret argiles i després es van 

abandonar. No és rar que es barregi amb les bardisses i amb els canyars. 

  

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

34 32  14,28 ha 3-(1)  0,46 % 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

32.B BOSQUINES DE PI BLANC (PINUS HALEPENSIS) PROCEDENTS DE COLONITZACIÓ 

32.B+ Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització 

Z1(PG). Les pinedes de colonització natural de Pinus halepensis es troben distribuïdes sobretot 

pel sector calcari del territori cartografiat, i majoritàriament concentrades als solells de la serra 

de Can Perers, on probablement s’hagin produït els incendis més recents. Aquest hàbitat es 
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troba sempre en zones obertes en fase de recuperació després d’una pertorbació (en el cas del 

Garraf, incendis), on el pi de seguida assoleix més alçada que les plantes acompanyants i les 

acaba ofegant per manca de llum a causa de l’elevada densitat d’individus que s’hi estableixen. 

De manera natural, aquestes masses de pins van creixent i convertint-se en pinedes, que en 

els seus estadis primerencs encara tenen una elevada densitat d’individus que no permeten el 

creixement d’espècies llenyoses al seu sotabosc, convertint-se en l’hàbitat 42.8417+. Amb el 

pas del temps, però, i a mesura que els arbres creixen, les pinedes tendeixen a aclarir-se per 

mort dels individus més dèbils, fet que genera espais on podrà establir-se un sotabosc la 

composició del qual dependrà dels hàbitats que l’envolten, que hi aportaran la seva flora 

característica. A l’àrea d’estudi formen des de taques de pocs centenars de metres quadrats 

(les de dimensions més reduïdes no les hem representat) fins a taques de més de 30 ha. 

Z2. Representen els primers estadis de les pinedes de pi blanc després dels incendis o les 

estassades. Els arbres són encara molt joves (menys de 6-7 metres). 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

19 4 12,95 ha 3 0,42 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

32.gr2 Grup d'hàbitats de matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hem assenyalat només tres polígons en què no hi ha dominància de cap estepa i es 

barregen tres o quatre hàbitats d’aquest grup en zones clarament alterades; dos són entre 

Bruguérs i Begues, a les immediacions del talús de la carretera, i l’altra és tocant a Ca 

n’Espinós. 

 
Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

3 0 0,88 ha 2 0,03 % No compar. 
 
HIC que hi correspon: Cap 

 

34 PRATS (I ALTRES FORMACIONS HERBÀCIES) BASÒFILS, SECS, DE TERRA BAIXA I 

DE LA MUNTANYA MITJANA 

34.3 PRATS MEDIOEUROPEUS (O MEDITERRANIS) DOMINATS PER HERBES PERENNES 

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 
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 Z1(PG). Els prats de Brachypodium phoenicoides no són massa habituals a la zona 

cartografiada. Tot i aixòn’hem distingit dos tipus diferents. Per una banda hi ha els fenassars 

que creixen en antics conreus abandonats (Can Bassoles, Can Flocant), que correspondrien 

pròpiament al Brachypodietum phoenicoidis, on juntament amb el fenàs de marge s’hi fan altres 

plantes com Foeniculum vulgare, Daucus carota, Euphorbia serrata, Eryngium campestre, 

Plantago lanceolata, etc. D’altra banda, també hem inclòs dins aquesta unitat formacions 

herbàcies de tendència mesòfila que es fan principalment a les dolines, on sembla ser que hi 

ha més humitat edàfica que en la resta d’ambients pradencs. En aquests indrets, juntament 

amb Brachypodium phoenicoides, que hi és dominant, conviuen altres espècies majoritàriament 

herbàcies, algunes de tendència xeròfila com Avenula pratensis, Dactylis glomerata o 

Euphorbia verrucosa, i d’altres de tendència mesòfila com Poa pratensis, Carex flacca, 

Ranunculus bulbosus, Vicia cracca o Urospermum dalechampii (aquestes últimes només 

presents al territori en aquests ambients de dolina o en clotades humides amb sòl profund). 

L’assignació d’aquest darrer tipus de fenassar no sembla clara, donada la barreja d’espècies 

amb requeriments ecològics contrastats. En alguns casos podria considerar-se un trànsit cap 

als prats emmatats de la unitat 34.721, que al Garraf pertanyen a l’associació Brachypodio-

Aphyllanthetum segons senyala Bolòs (1962:77), sobretot a les zones marginals d’aquests 

prats, de sòls menys profunds, on ja hi trobem Aphyllanthes monspeliensis i camèfits com 

Thymus vulgaris, que en són característiques. Per tant, tot i que hem adjudicat aquest tipus de 

formacions vegetals a la unitat 34.36, els hem marcat amb tipus = 0. 

Z2. Hàbitat molt escàs a la zona on mai es troba ben desenvolupat; ocupa zones marginals de 

transició entre les pinedes i l’espai urbà però ocupant sempre superfícies molt petites. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

3 9  0,79 ha 3 (2) 0,03 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

34.5 PRADELLS I PRATS SECS MEDITERRANIS 

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

baixa 

Z1(PG). Unitat especialment abundant al sector meridional del territori, on va formant clapes de 

dimensions variables enmig de les garrigues (unitats 32.2191, 32.41), que en aquesta àrea són 

baixes i obertes, fet que afavoreix la presència de prats i pradells a les clarianes. Hem marcat 

punts de llistonar quan en trobem taques homogènies d’algunes desenes de metres quadrats 

(a partir de 30 m2) que són ben caracteritzables com a hàbitat pradenc, ja que de fet 

Brachypodium retusum és un component habitual de les garrigues i brolles que predominen al 
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paisatge del Garraf. Les espècies que acompanyen Brachypodium retusum en aquesta unitat 

són Phlomis lychnitis (espècie que dona nom a l’associació dominant a l’àrea d’estudi, 

Phlomido-Brachypodietum retusi), Thymus vulgaris i diverses espècies anuals, entre les quals 

destaca Linum strictum, molt abundant en aquests ambients. Així mateix, a la zona del rascler 

de Campgràs hem marcat polígons força extensos de llistonar, en una àrea en què el sòl és 

molt magre i la garriga és molt baixa i oberta, de manera que es pot dir que és una matriu de 

llistonar amb una certa abundància de Quercus coccifera o Pistacia lentiscus. Igual que amb 

altres unitats representades majoritàriament per punts, els llistonars calcícoles són molt més 

abundants al territori del que es representa al mapa, que només ens dóna una idea de la seva 

àrea de repartició preferent. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

6 16 1,06 ha 3 (1) 0,03 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-

Brachypodietalia). Prioritari. 

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA 

 

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

Z1(PG). Hem representat uns pocs pradells terofítics calcícoles, en replans o clarianes rocoses 

enmig de garrigues i brolles, on solem trobar Catapodium rigidum, Linum strictum, Sherardia 

arvensis, Brachypodium distachion, Centaurium pulchellum, Trifolium campestre o Trifolium 

scabrum, entre d’altres espècies anuals. Aquestes espècies no són exclusives d’aquest hàbitat, 

sinó que es troben per tot el territori cartografiat formant part de llistonars (unitat 34.511), 

brolles (unitats 32.42, 32.4H+32.2121) i garrigues (unitats 32.2191 i 32.41). En alguns indrets, 

però, hi ha superfícies d’uns pocs metres quadrats on es formen pradells d’anuals, i és en 

aquests casos què en marquem un punt. Igual com s’ha comentat en diverses ocasions, només 

hem marcat els punts representatius d’aquest hàbitat que hem trobat en les prospeccions sobre 

el terreny, però és clar que n’hi ha d’haver molts més repartits per tota l’àrea d’estudi, en 

qualsevol clariana o indret rocós entre garrigues o brolles. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 5 0,01 ha 3 (1) < 0,01 % No compar. 
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HIC que hi correspon: 6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-

Brachypodietalia). PRIORITARI. 

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA 

 

34.6 PRATS ALTS MEDITERRANIS 

34.6321+ Prats oberts amb dominància de ripoll (Oryzopsis miliacea), dels camps 

abandonats, terres remogudes..., de terra baixa 

Z1(PG). En marges de camins o de zones alterades per l’home, per tant indrets remoguts i 

relativament artificialitzats, s’hi troben formacions d’Oryzopsis miliacea, que sovint forma 

poblacions de dimensions considerables.  

Z2. Unitat molt afí a la 87.21+ en aquest territori. Sol ocupar superfícies petites i només hem 

pogut assenyalar-ne quatre polígons. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

5 13 0,88 ha 3 0,03 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

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) 

Z1(PG). Unitat que mostra preferència per les zones culminants i careneres, indrets tots ells 

ventosos on el sòl és escàs. L’espècie dominant és Stipa offneri, acompanyada de 

Brachypodium retusum, Thymus vulgaris o diverses espècies d’anuals. Forma taques de 

dimensions variables, des d’uns pocs metres quadrats fins a extensions d’alguns centenars de 

metres quadrats, principalment a la zona de les Basses, on de fet trobem una garriga oberta 

(unitat 32.41) on la matriu dominant de vegetació són aquests prats de pelaguers. Una altra 

àrea amb abundància d’aquests prats és la carena dels turons de primera línia de costa, on el 

municipi de Gavà limita amb el de Castelldefels. Aquests prats es veuen afavorits amb els 

incendis, gràcies als quals les garrigues i brolles retrocedeixen i alliberen espais colonitzables, 

o amb la pastura per cabres, que consumeixen brots tendres dels matolls i n’aturen l’expansió. 

Amb el pas del temps, sinó, els matollars tendeixen a densificar-se i acaben ofegant aquest 

tipus d’hàbitats. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 13 0,22 ha 3 0,01 % < 1 % 
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HIC que hi correspon: 6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-

Brachypodietalia). PRIORITARI. 

 

34.633 Poblaments de càrritx (Ampelodesmos mauritanica), de les contrades marítimes 

càlides 

 Z1(PG). Els poblaments de càrritx, entesos com extensions dominades per Ampelodesmos 

mauritanica on les plantes llenyoses hi tenen un paper secundari, es troben per tot el territori. 

Aquesta gramínia troba àrees colonitzables en tot tipus d’orientacions i substrats, preferentment 

en zones planes o de poc pendent i amb un cert gruix de sòl. Colonitza per tant, no només 

camps abandonats (incloent-hi alguns punts de l’antic camp de tir), sinó també marges de 

carreteres i pistes, dolines i “basses”, i les zones estassades sota les línies elèctriques. 

Z2. Tot i que el càrritx és molt abundant al territori, la major part de poblacions fan part dels 

hàbitats 42.8418+ i 32.23. De tota manera hem pogut assenyalar xx polígons i punts de les 

poblacions gairebé pures de càrritx que en la major part dels casos sembla que corresponen a 

colonitzacions de conreus que s’abandonen. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

31 24 18,66 ha 3 0,6 % 1,2 % 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

34.634 Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de vessants solells de les 

contrades marítimes 

 Z1(PG). Els prats d’albellatge no són rars dins el parc natural del Garraf, però en general no 

troben el seu ambient òptim en els costers solells i rocosos d’on solen ser habituals en altres 

àrees geogràfiques, sinó que probablement a causa de la sequera edàfica intrínseca als 

substrats calcaris però també conglomeràtics del Garraf, tenen preferència per marges de 

camins i carreteres, o camps abandonats, amb un cert gruix de sòl. 

Z2. L’albellatge és una planta gens rara al territori, de manera que és freqüent als marges de 

camins i carreteres, en zones de conreus abandonats,... però rarament fa prats extensos 

referibles a aquest hàbitat. Per això hi ha pocs elements cartografiats.  

  

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

5 27 2,13 ha 2 0,07 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap. 
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Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA 

 

34.721 Joncedes (prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis), calcícoles, de 

les contrades mediterrànies i de la muntanya mitjana poc plujosa 

Z1(PG). Les joncedes són habituals a les parts altes dels indrets carbonatats de la zona 

cartografiada, generalment per sobre els 300 metres d’altitud (sectors de les Agulles i de les 

Basses). L’espècie dominant hi sol ser Aphyllanthes monspeliensis o bé Brachypodium 

phoenicoides, que conviuen amb altres espècies de tendència xeròfila, entre d’altres Thymus 

vulgaris i sovint també Avenula pratensis (la qual també troba un ambient favorable als 

fenassars mesòfils que creixen a les dolines, de la unitat 34.36). Les joncedes formen taques a 

les zones obertes, enmig de la matriu de garrigues i brolles dominants al territori. Cal tenir en 

compte, doncs, que a totes les parts altes aquest hàbitat és molt més abundant del que 

realment representem al mapa (on hem marcat punts a partir de 25 m2, només a les zones per 

on hem passat).  

Z2. No hi és present. 

  

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 12 0,08 ha 3 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

34.81 Prats subnitròfils de teròfits (o cardassars), amb Aegilops geniculata (traiguera), 

Bromus rubens, Medicago rigidula, Carthamus lanatus..., de terra baixa 

Z1(PG). Els pradells subnitròfils de teròfits es troben distribuïts per tota la zona carbonàtica del 

territori cartografiat, en indrets amb una certa freqüentació, generalment marges de camins 

(sobretot pistes amb més pas de vehicles i persones). Tot i que són abundants, al mapa només 

hem representat aquells de dimensions més remarcables. Les espècies que els integren són 

diverses i varien en funció del pradell: Aegilops geniculata, Bromus hordeaceus, Bromus cf. 

madritensis, Lamarckia aurea, Poa annua, Scorpiurus muricatus, etc. 

Z2. Correspon a antigues zones conreades abandonades de fa dècades que s’han cobert 

d’aquest mena de pastura subnitròfila que es manté bé gràcies a la freqüentació i al trepig a 

què és sotmesa. 

  

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

2 4  1,13 ha 3 (2) 0,04 % < 1 % 
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HIC que hi correspon: Cap 

 

35 PRATS ACIDÒFILS SECS 

35.3 PRADELLS ACIDÒFILS MEDITERRANIS 

35.31+ Pradells de teròfits (Helianthemum guttatum, Tolpis barbata, Crassula tillaea, 

Silene gallica, Aira cupaniana...), sovint amb Sedum spp. (crespinells), silicícoles, de 

terra baixa 

 Z1(PG). Els pradells terofítics acidòfils no són massa abundants a l’àrea silicícola prospectada. 

N’hem marcat uns pocs punts de poca superfície on hi apareixen Trifolium stellatum, T. 

scabrum, T. campestre, T. arvense, T. angustifolium, Catapodium rigidum, Silene gallica, etc. 

En general aquestes espècies són acompanyants de Brachypodium retusum als llistonars 

acidòfils (unitat 35.32+), i per tant, a nivell d’associació l’hauríem d’adsciure al Trifolio-

Brachypodietum retusi, si bé la manca d’aquesta gramínia ens fa adjudicar els punts a la unitat 

35.31+, amb un tipus = 0. En algun cas, en trobar-se en marges de pista, hi apareixen espècies 

dels pradells de sòls compactes del Trifolio-Cynodontion, com ara Juncus bufonius, que només 

hem trobat camí del dipòsit d’aigua proper a Eramprunyà. 

Z2. Mena d’hàbitat no gaire freqüent al territori però que apareix aquí i allà, sobretot sobre sòls 

gresosos, sorrencs, relativament pobre florísticament i ocupant sempre superfícies petites. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 10  0,13ha 1 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

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

terra baixa 

Z1(PG). Només hem marcat un punt de llistonar al sector silicícola de l’àrea cartografiada. Igual 

que en el cas dels llistonars sobre substrat carbonatat, de Brachypodium retusum en va sortint 

per tot arreu, enmig de garrigues i màquies, però formant part del contingent florístic d’aquestes 

formacions vegetals. En canvi, superfícies relativament àmplies cobertes pel propi llistonar no 

n’hem vist pràcticament cap, ja que cal tenir present que aquesta àrea està bàsicament 

dominada per màquies d’alzina (unitat 32.1121+) o d’alzina i roure (unitat 32.1152+), arboçars 

(unitat 32.311) i bruguerars (unitat 32.322+), totes elles unitats on les espècies dominants 

presenten recobriments elevats i l’espai disponible per al desenvolupament dels llistonars és 

poc. Tot i això, volem remarcar que entremig d’aquestes unitats esmentades anteriorment, de 

ben segur que hi ha clarianes prou grans on podríem trobar-hi aquesta unitat.  

Z2. Només n’hem trobat un sol punt sobre les mines de Rocabruna. 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 2 0,01 ha 1 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

37 HERBASSARS, JONQUERES I PRATS HUMITS 

37.2 JONQUERES I HERBASSARS HUMITS EUTRÒFICS, MEDIOEUROPEUS 

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 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hem pogut assenyalar un sol punt d’aquest hàbitat a la font de l’Avellaner, vora Bruguers. 

Es troba en un estat no gaire bo, amenaçat per la bardissa que l’envolta. 

  

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 1 0,001 ha 2 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA. 

 

37.4 JONQUERES MEDITERRÀNIES 

37.4 Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars graminoides, 

higròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana) 

 Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hàbitat molt rar; només n’hem pogut assenyalar un sol punt. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 1 0,001 ha 2 < 0,01 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del 

Molinio-Holoschoenion. 

 

4 BOSCOS 

42 BOSCOS ACICULIFOLIS 

42.8 PINEDES MEDITERRÀNIES 
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Les pinedes de Pinus halepensis són les formacions forestals més abundants a l’àrea 

cartografiada. Les dimensions dels pins són variables, i la seva densitat i recobriment també. 

En funció de l’àrea on es troben, de l’orientació, del pendent i dels tipus de vegetació que les 

envolten, presenten un sotabosc variable i canviant, que determina l’assignació a les diferents 

unitats de la llegenda però que molt sovint és difícil de delimitar. Amb això volem dir que hem 

assignat les diferents unitats de pineda als polígons dibuixats en funció del que n’hem vist al 

passar-hi per la vora o per dins, i en funció de l’aspecte que presenten quan fem el treball de 

fotointerpretació en pantalla amb ortoimatges, però que és molt difícil poder assegurar que tots 

els polígons adjudicats a una unitat en particular hi pertanyin en tota la seva extensió. 

 

42.8315 Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de 

bosquines acidòfiles, de la terra baixa. 

Z1(PG). Les pinedes de Pinus pinea són rares a la zona cartografiada, i les poques que hem 

marcat es troben al sector àcid d’Eramprunyà. Es tracta de dues pinedes de dimensions 

reduïdes amb sotabosc de brolla acidòfila. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

2 0 0,62 ha 3 0,02 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: 9540 Pinedes mediterrànies. 

 

42.8411+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues 

amb ullastre (Olea europaea var. sylvestris), margalló (Chamaerops humilis)..., de les 

contrades marítimes càlides 

Z1(PG). Aquesta unitat es distribueix pel sector meridional del massís del Garraf, a l’àrea on es 

desenvolupen les garrigues termòfiles de la unitat 32.2191. Majoritàriament es troben 

concentrades a l’obaga de la primera línia de turons davant la costa (turons d’en Vinader, del 

Gall i del Fanxó), i en trobem un altre punt aïllat al solell de la serra de Can Perers, a més 

altitud que els anteriors i que per tant, també rep la influència marítima que determina la 

presència de les garrigues sobre les quals hi creix Pinus halepensis. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

8 0 4,09 ha 3 0,13 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: 9540 Pinedes mediterrànies.  
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42.8412+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de garrigues de coscoll 

(Quercus coccifera), de les terres mediterrànies 

Z1(PG). Les pinedes amb sotabosc de garriga es troben per tota l’àrea cartografiada excepte 

als turons de la primera línia de costa i aquells de segona línia que encara reben la influència 

marina i són especialment termòfils. Aquestes pinedes que creixen damunt de garrigues, 

juntament amb les garrigues (unitat 32.41), són alguns dels elements importants en el paisatge 

de la zona. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

20 1 28,17 ha 3 0,91 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 9540 Pinedes mediterrànies.  

 

42.8413+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues 

d'alzinar o de carrascar 

Z1(PG). Bona part de les màquies d’alzinar (unitats 32.1121+, 32.1131+ i 32.1152+) i d’arboç 

(unitats 32.1B+ i 32.311) es troben en obagues, amb preferència pel sector nord de l’àrea 

cartografiada. Per tant, les pinedes que les acompanyen també es localitzen a les mateixes 

àrees. 

Z2. Estès per bona part de la part alta del territori representa una primera fase de l’evolució 

regressiva de l’alzinar; és manté bé principalment a les obagues, però també en alguns solells 

i, sobretot, a les fondalades. Entra en contacte en molts indrets amb les pinedes de la unitat 

42.8418+ amb la qual es barreja una mica. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

91 3 245,45 ha 3 7,95 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 9540 Pinedes mediterrànies.  

 

42.8414+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles, de 

les contrades marítimes 

Z1(PG). Les pinedes de Pinus halepensis amb sotabosc de brolla calcícola no solen formar 

masses gaire extenses, entre d’altres coses pel paper preponderant que té la garriga al territori. 

Tot i això, es distribueixen per tota l’àrea carbonatada de la zona cartografiada, principalment 
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en orientacions solelles, que és on la vegetació és més oberta i per tant és on es troben la 

major part de brolles calcícoles. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

20 1 11,36 ha  0,37 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 9540 Pinedes mediterrànies.  

 

42.8416+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de 

terra baixa 

Z1(PG). Al sector àcid de l’àrea cartografiada la vegetació hi és densa i frondosa, dominada per 

màquies (unitats 32.1121+ i 32.311), garrigues (unitat 32.41) i bruguerars (unitat 32.322+). Les 

brolles hi tenen un paper anecdòtic, com demostra el fet que només n’haguem marcat uns pocs 

polígons de superfície molt reduïda. En canvi, hem pogut delimitar quatre polígons de pineda 

de Pinus halepensis sobre brolles silicícoles de Cistus salviifolius i C. monspeliensis, de 

dimensions relativament modestes, localitzats entre el castell d’Eramprunyà i la Sentiu. 

Z2. Hem referit aquest hàbitat a un sol polígon a l’oest de la Sentiu que prové d’una repoblació 

amb pi blanc feta ja fa anys i que mostra uns pins ben arrenglerats, força alts i un sotabosc ric 

en elements de les brolles silicícoles; en alguns indrets mostra ja una certa transició cap a la 

unitat 42.8413+. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

5 0 9 ha 3 0,29 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: 9540 Pinedes mediterrànies.  

 

42.8417+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) sense sotabosc llenyós 

Z1(PG). En aquesta unitat hi hem representat pinedes relativament joves i amb molta densitat 

de pins, els quals han impedit el creixement de les espècies llenyoses de brolles, garrigues o 

màquies, i al sotabosc només hi trobem plantes herbàcies. Majoritàriament es troben als 

vessants solells de la serra de Can Perers, al costat de bona part dels polígons atribuïts a les 

bosquines de pi blanc procedents de colonització (unitat 32.B+), ja que és on probablement hi 

ha hagut els incendis més recents. 

Z2. Les pinedes de pi blanc amb sotabosc sorrenc provinent d’antigues dunes han estat 

refrerides al codi 16.2982+ + 16.2983+ tal com indica l’edició revisada del Manual d’Hàbitats de 

Catalunya. 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

7 0 10,16 ha 3 0,3 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

42.8418+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de càrritx 

(Ampelodesmos mauritanica) 

 Z1(PG). Aquestes pinedes van molt associades a la unitat 34.633, i es troben en els mateixos 

ambients, és a dir, indrets en general plans o de poc pendent, amb un cert gruix de sòl. El vigor 

i densitat d’Ampelodesmos mauritanica, amb un gran poder colonitzador, impedeixen l’entrada 

de les espècies de garriga o màquia, fent que aquestes pinedes siguin uns hàbitats 

relativament estables al llarg del temps. 

Z2. Unitat estesa principalment per zones properes a la ciutat de Gavà, en forta expansió els 

darrers 70 anys; moltes d’elles a mitjans del segle XX devien ser ocupades per conreus de 

garrofers dels quals encara en queden vestigis dins de la pineda (feixes amb murs de pedra i 

garrofers isolats) i alguns topònims (garroferar de Can Llong). Evita les obagues i les 

fondalades on és substituït per la unitat 42.8413+ amb la qual estableix trànsits graduals en 

molts indrets. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

77 3 222,86 ha 3 (2) 7,22 % 53,6 % 
 

HIC que hi correspon: 9540 Pinedes mediterrànies.  

 

44 BOSCOS I BOSQUINES DE RIBERA O DE LLOCS MOLT HUMITS 

44.6 ALBEREDES I ALTRES BOSCOS DE RIBERA MEDITERRANIS 

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

muntanya mitjana) 

 Z1(PG). No hi és present. 

 Z2. Hem assenyalat un punt en un afluent de la riera de Sant Llorenç de les Canals, vora 

Bruguers i 6 polígons a la zona deltaica. Els representants d’aquest hàbitat de la zona deltaica 

no son, en cap cas, boscos de ribera, però segons diversos autors a les planes deltaiques 

mediterrànies, on els nivells freàtics poden ser molt alts, s’hi poden fer alberedes de forma 

natural, comparables a les que són bosc de ribera. Totes aquestes alberedes, en l’estat que les 

veiem avui, tenen menys de 50 o 60 anys d’antiguitat, segons es pot veure a les ortoimatges de 
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1946, 1956, 2000,...(ICGC). Hem assenyalat les més extenses, mai ho son gaire, i les que 

tenen un fons florístic que les pot relacionar força bé amb el dels boscos caducifolis dels 

Querco-Fagetea, tal com ho interpreta el manual CORINE. Algunes plantes forestals com 

Crataegus monogyna, Brachypodium sylvaticum... són presents precisament en aquests 

indrets. Incloem aquí, doncs, l’albereda del Camí de la Pineda, la del Camí del Riuet, totes 

dues al sector de la Pava, dues al camí de la Marinada, una al camí de la Pineda de Baix i una 

a la corredera de baix tocant a l’estany de la Murtra. Les poblacions d’àlbers més reduïdes i 

amb un sotabosc de caràcter gens forestal i sovint molt ruderalitzat les hem referit al 83.321, tot 

i que de vegades no deuen ser autèntiques repoblacions. Això no vol dir que alguna d’aquestes 

poblacions d’àlbers si es deixen evolucionar lliurement, i no són sotmeses a pertorbacions, 

puguin arribar a ser considerades com a representanst d’aquesta unitat 44.6111+. En algun cas 

s’hi barregen pins. 

L’estat de conservació en que es troben totes elles ens ha semblat molt allunyat de la 

naturalitat, però també és cert que la dinàmica en aquestes menes de vegetació humides sol 

ser relativament ràpida. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

6 1 2,38 ha 1  0,08 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.  

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA 

 

44.62 Omedes de terra baixa 

Z1(PG). Només hem marcat un punt d’omeda a la capçalera del torrent de les Comes, sota 

Bruguers. Correspon a una taca de poca superfície amb oms joves, probablement en fase de 

recuperació després de l’atac de la grafiosi. 

Z2. Només hem pogut assenyalar un punt, un als límits amb Castelldefels, a la part alta de la 

riera dels Canyars; ocupa molt poca superfície i presenten un sotabosc molt mal estructurat i 

ruderalitzat. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 2 0,02 ha 1 < 0,01 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.  

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA 



Cartografia dels hàbitats CORINE i dels HIC del municipi de Gavà (2018) 

  
 

54 

 

44.8131 Tamarigars, de sòls salabrosos 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Correspon a un hàbitat fruit de la restauració del front litoral del municipi; inclou només un 

polígon i sis punts. 

 

 
Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 5 0,06 ha 1 < 0,01 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits 

(Nerio-Tamaricetea). 

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA 

 
45 BOSCOS ESCLEROFIL·LES I LAURIFOLIS 

45.3 ALZINARS I CARRASCARS 

45.3121+ Alzinars de terra baixa, catalanooccitans 

Z1(PG). Com que el massís del Garraf ha patit incendis intensos i recurrents, els tipus de 

vegetació forestal ben desenvolupats hi són escassos, i es concentren a les àrees que fa més 

temps que no pateixen pertorbacions. Això és als fondals propers a Eramprunyà, al fondo del 

Celler i a la base de la Desfeta. Aquests alzinars en alguns casos tenen un sotabosc 

relativament pobre amb algunes espècies característiques com Viburnum tinus i Ruscus 

aculeatus, i força recobriment de lianes, bàsicament Smilax aspera i Hedera helix. En d’altres 

casos, però, conserven un sotabosc amb força Arbutus unedo perquè representen la 

culminació de la successió vegetal que tenia com a fase precursora les màquies d’arboç tan 

habituals al territori (unitats 32.1B+ i 32.311). 

Z2. Hi ha només 8 polígons assignats a aquest hàbitat, la major part dels quals estan a la part 

més septentrional del municipi entre Bruguers i els límits municipals. Es tracta d’alzinars en 

general ben constituïts que poden entrar en contacte amb les pinedes del 42.8413+. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

20 1 76,91 ha 2 (3) 2,49 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 9340 Alzinars i carrascars.  

 

45.3122+ Alzinars amb roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de 

l'estatge submontà 
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Z1(PG). Es concentren en zones de fondal, majoritàriament al fondo del Celler i voltants de can 

Flocant, i a la capçalera del torrent de la Cigronella. En aquestes zones les màquies d’alzina i 

roure (unitat 32.1152+) ocupen força extensió, i aquests boscos són el resultat del seu 

desenvolupament més ràpid en ambients més favorables com són les fondalades, o bé són 

resultat de la protecció davant incendis que aporten els ambients de fondal. En qualsevol cas, 

l’àrea de distribució dels roures a l’àrea d’estudi es limita a les zones obagues d’Eramprunyà, la 

Desfeta, la serra de Can Perers i el turó d’en Vinader, on totes les màquies de la unitat 

32.1152+ que hi hem delimitat són potencials boscos de la unitat que ens ocupa. Juntament 

amb Quercus ilex i Quercus gr. pubescens (que localment pot adquirir dimensions 

considerables, com a la Rajoleria de Can Bassoles) hi apareix amb certa freqüència Sorbus 

domestica, que al fondo del Celler es troba des de les parts baixes fins a la capçalera. En 

aquests ambients també s’hi fan espècies relativament rares al territori, com Lithospermum 

purpurocaeruleum (que també citàvem a les bardisses, unitat 31.891). 

Z2. Hàbitat de composició florística molt similar a la de la unitat precedent però enriquit amb la 

presència de roures, que en alguns casos són molt grans; en aquest territori es troba 

principalment en fondalades humides. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

20 12 20,32 ha 2 (3) 0,66 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 9340 Alzinars i carrascars.  

 

45.3123+ Alzinars amb pins (Pinus spp.) de terra baixa 

Z1(PG). L’àrea de repartició dels alzinars amb pins és molt semblant a la dels alzinars (unitat 

45.3121+), i presenten les mateixes característiques amb la particularitat que en la unitat actual 

hi ha un estrat alt i important de Pinus halepensis. 

Z2. No hi és present 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

11 1 16,24 ha 3 0,53 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 9340 Alzinars i carrascars.  

 

5 MOLLERES I AIGUAMOLLS 

53 VORES D’AIGÜA I HÀBITATS INUNDABLES 

53.1 CANYISSARS I FORMACIONS ANÀLOGUES 

53.111 Canyissars sempre inundats 
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 Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Correspon a poblacions gairebé pures de canyís baix (Phragmites australis subsp. 

australis) que ressegueixen alguns dels canals de reg. Eventualment s’hi poden barrejar 

canyes (Arundo donax) i canyís alt (Phragmites australis subsp. chrysanthus) en petites 

proporcions. 

 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

40 53 6,05 ha 3 (2) 0,2 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

 53.112 Canyissars de sòls rarament inundats 

 Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Són canyissars que ocupen posicions topogràfiques més allunyades del nivell freàtic que 

no pas els de l’hàbitat precedent. De vegades s’hi barregen canyes (Arundo donax). 

  
Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

6 20 1,16 ha 2 0,04 % No compar. 
 

 HIC que hi correspon: Cap. 
 
 53.113 Canyissars de Phragmites australis subsp. chrysanthus 

 Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Corresponen als canyissars alts de 4-5 m. De vegades aquest tàxon també es barreja amb 

els dos hàbitats precedents. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

7 15 1,18 ha 3 (2) 0,04 % No compar. 
 

 HIC que hi correspon: Cap. 
 
  
 
 53.13 Poblaments de balques (Typha spp.) 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Són poblacions relativament poc extenses de balques que se situen sempre als marges 

dels canals de reg. Deuen ser relativament depenents dels treballs de neteja que s’hi facin. 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 21 0,05 ha 2 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

53.142 + 53.143 Poblaments de bova borda (Sparganium erectum s.l.) 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Només n’hem localitzat 1 punt en un canal de reg secundari prop del camí de les Marietes. 

 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 1 0,0002 ha 2 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

53.14A Poblaments de jonquet (Eleocharis palustris), de sòls inundats de terra baixa i de 

l'estatge montà 

Existeix una citació de la planta principal de l’hàbitat a Gavà (González & al. 2016) al quadrat 

DF1671. Nosaltres no l’hem vist enlloc però pensem que la seva presència és probable. La 

fotografia del jonquet que apareix a la referència precednt és feta al Matar de Gavà. 

 

53.17 Poblaments de jonques (Scirpus spp.), d'aigües salabroses 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Inclou totes les poblacions d’Scirpus maritimus que es fan a la part baixa de la riera dels 

Canyars. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

2 13  0,8 ha 2 0,03 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA 

 

53.18+ Comunitats d’Iris pseudacorus (lliri groc), Polygonum salicifolium..., de les vores 

d’aigua de terra baixa 

Z1(PG). No hi és present. 
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Z2. Correspon a poblacions més aviat petites de lliri groc situades als marges de l’estany de la 

Murtra (en algun cas s’hi barreja algun exemplar d’Scirpus lacustris) i als mares d’algunes 

corredores i canals.  

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 17 0,02 ha 2 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA 

 

53.2 FORMACIONS DE GRANS CÀREXS 

53.2192 Comunitats dominades per Carex cuprina, de vores d'aigua i llocs humits, de la 

terra baixa i de la muntanya mitjana 

González & al. (2016) citen l’espècie principal d’aquest hàbitat com a present a Gavà als 

quadrats DF1669, DF1670, DF1671, DF1769, DF1770, DF1771, DF1869, DF1871 i DF1872. 

Es una espècie relativament freqüent a la plana deltaica de Gavà, però no forma poblacions 

denses ni van acompanyades de plantes característiques que les facin atribuïbles a aquest 

hàbitat. Podria ser, però, que hi hagi alguna mostra de l’hàbitat al municipi. 

 
53.3 FORMACIONS DE CLADIUM MARISCUS 

53.33 Comunitats dominades per mansega (Cladium mariscus), de vores d'aigua 

carbonàtiques o salabroses, de terra baixa 

González & al. (2016) citen l’espècie principal d’aquest hàbitat com a present a Gavà als 

quadrats DF1670, DF1769, DF1871. Tot i que no l’hem vist, pensem que podria ser que hi hagi 

alguna mostra de l’hàbitat al municipi. 

 
53.4 CREIXENARS I FORMACIONS ANÀLOGUES 
 
53.4 Creixenars i comunitats anàlogues (amb Glyceria spp. ...), de fonts i vores de rierols  
Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Es refereix principalment a creixenars de l parc agrari, als marges dels canals de reg. 
 
 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 12  0,02ha 2 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

53.6 CANYARS I FORMACIONS ANÀLOGUES 
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53.61 Comunitats de cesquera (Saccharum ravennae), de sòls arenosos humits 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Correspon a poblacions de cesquera. Només hem assenyalat 2 punts vora can Soberano 

de Dalt. Unitat estretament relacionada des del punt de vista florístic i ecològic amb la unitat 

16.34, però que mostra uns fisiognomia ben diferent.  

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 2 0,01 ha 2 < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

53.62 Canyars (d'Arundo donax), de vores d'aigua 

Z1(PG). En aquesta zona n’hem marcat pocs punts, en general de dimensions modestes, 

repartits pels fondals de tota la zona cartografiada. Només a l’Abeurada d’en Tibart, al fondo de 

Maçanet, hi ha un canyar de dimensions considerables. 

Z2. Hàbitat repartit per tot el territori, especialment abundant a la plana on sovint es troba als 

marges dels canals de reg. Alguns dels polígons assignats a aquest hàbitat correspon en 

realitat a canals de reg, estrets, que han quedat totalment colonitzats pels canyars. Les canyes 

s’han emprat tant en l’agricultura com en la construcció o en cistelleria, i es creu que la 

presència de canyars té molt probablement un origen antròpic; en qualsevol cas és segur que 

s’han vist afavorits. Tot i que aquesta gramínia és molt persistent gràcies al seu potent rizoma 

no aguanta gens bé l’ombra, pel que és bruscament desplaçada quan el bosc es tanca. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

101 76 14,15 ha 3 0,46 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

6 ROQUES, TARTERES, GLACERES, COVES 

61 TARTERES 

61.3 ALTRES TARTERES 

61.32 Pedrusques de la baixa muntanya mediterrània, catalanooccitanes 

Z1(PG). Aquesta unitat inclou tarterams amb vegetació inespecífica, on entre d’altres espècies 

sovint hi creixen Hedera helix o Geranium purpureum (aquest últim vist abundantment a la base 

de les Agulles). Trobem la major part de tarteres concentrades al sector sud del municipi de 

Gavà dins el parc natural, probablement a causa dels desnivells més pronunciats en aquestes 

àrees, que afavoreixen els despreniments. 
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Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

2 15 0,82 ha 3 0,03 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt 

termòfila. 

 

62 ROQUES NO LITORALS 

62.1 CINGLES I PENYALS CALCARIS 

62.1111 Roques calcàries amb vegetació casmofítica, termòfila, de les contrades 

mediterrànies 

Z1(PG). Bona part de les cingleres i roques calcàries amb vegetació termòfila es concentren al 

sector de la serra de Can Perers, que és la principal serralada que té orientacions solelles dins 

el municipi de Gavà. En aquests ambients, a part de petites mates de brolles i timonedes, hi 

creix sovint Chaenorhinum origanifolium subsp. cadevallii, espècie característica de les roques 

termòfiles.  

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

3 6 1,09 ha 3 0,04 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 

62.1115 Roques calcàries ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, 

de les contrades mediterrànies 

Z1(PG). Les cingleres i roques calcàries ombrejades es concentren a les obagues de Vall de 

Joan i del fondo del Celler. Hi trobem sobretot les falgueres Polypodium gr. vulgare i Asplenium 

trichomanes. Altres plantes vasculars rares al territori que hi troben refugi són, per exemple, 

Sarcocapnos enneaphylla al torrent del Celler.  

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

6 4 1,76 ha 3 0,06 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola.  
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62.2 CINGLES I PENYALS SILICIS 

62.2B+ Roques silícies ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de 

les contrades mediterrànies 

Z1(PG). Al sector àcid d’Eramprunyà, les roques ombrívoles porten una flora característica que 

ens permet assignar-les a aquesta unitat. Sovint hi apareix Umbilicus rupestris, entre els 

pteridòfits hi destaquen Polypodium gr. vulgare, Asplenium onopteris i A. trichomanes, i també 

hi surten algunes espècies de briòfits, tant molses com hepàtiques. 

Z2. Un sol punt al sector d’Eramprunyà i un altre en un petit aflorament sota una pineda 

esclarissada al turó de Caçagats. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

4 12 0,98 ha 3 0,03 % No compar. 
 

 

HIC que hi correspon: 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola.  

 

62.4 ROQUES SENSE VEGETACIÓ VASCULAR 

62.41 Roques calcàries colonitzades per líquens, no litorals 

La major part de roques calcàries del territori podria ser assignada a aquest hàbitat; per tant, de 

forma implícita, els hàbitats 62.1111 i 62.1115 també el duen. 

Z1(PG). Hem assenyalat un sol punt al turó d’en Vinader. 

Z2. Un sol punt relativament a la vora del precedent. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 2 0,01 ha 3  < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

62.42 Roques silícies colonitzades per líquens, no litorals 

La major part de roques silícies del territori podria ser assignada a aquest hàbitat; per tant, de 

forma implícita, els hàbitats 62.2B+ també el duen. 

Z1(PG). Al sector àcid d’Eramprunyà tant les cingleres com les lloses planes no presenten 

plantes vasculars especialistes, sinó que en general estan colonitzades per líquens. 

Z2. Es tracta principalment de petits afloraments de gresos permotriàsics que estan colonitzats 

parcialment per líquens. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 
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5 14  1,57 ha 3 0,05 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

62.51 Roques calcàries humides i degotalls, amb falzia (Adiantum capillus-veneris), de 

les contrades mediterrànies 

Z1(PG). En tres punts del territori, a un braç del torrent de Maçanet sota les Agulles, i a la 

capçalera del torrent de les Comes (just sota Bruguers) hem detectat la presència d’Adiantum 

capillus-veneris, a la darrera localitat acompanyat de Samolus valerandi. Malgrat la presència 

d’una (o dues) de les espècies que caracteritzen aquest hàbitat, no creiem que els punts 

detectats es puguin referir a aquest hàbitat, bàsicament perquè només hi ha una petita taca 

que probablement correspongui a un sol individu d’Adiantum. Volem esmentar-ho, però, per no 

descartar que hi pugui haver alguna surgència amb aquest hàbitat al territori cartografiat. 

 

62.7 ROQUES I MURS AMB VEGETACIÓ SUBNITRÒFILA 

62.7+ Roques i murs amb vegetació subnitròfila 

 Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Només hem assenyalat un punt en una clariana d’una pineda de pi blanc (42.8418+), on 

sobre una roca poc inclinada s’hi feia un poblament d’Umbilicus rupestris i crespinells (Sedum 

sp.). 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 1 0,0008 ha 2 <  0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

65 COVES 

65.4 Coves i avencs 

Z1(PG). Les coves i avencs són sempre senyalitzades amb punts (i superfíce d’1 m2) atès que 

els punts d’entrada ocupen superfícies exigües. A més no són visibles des de l’ortoimatge. Pel 

que hem vist, a internet la informació està força dispersa. És probable que en poc temps hi hagi 

algun catàleg, poc o molt definitiu, amb les cavitats de tot Catalunya ben georeferenciades. De 

moment hem adoptat el criteri d’incorporar al mapa les observacions pròpies (2 punts) més les 

dades d’una d’aquestes webs que ens ha semblat més fiable (18 punts): 

www.espeleoindex.com 

de la qual en són autors Josep Manuel Miñarro i en Francesc Rubinat, amb la col·laboració 

necessària i desinteressada d’en Victor Rubinat i Cabanas en l’apartat informàtic. 
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A més, afegim a la geodatabase la capa amb els 18 punts de l’esmentada web, del municipi de 

Gavà, amb la seva base de dades associada que du informació rellevant sobre el nom, 

descripció, desnivell, recorregut, litologia, etc.  

Z2. No hi és present. 

 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 20 0 ha No procedeix - No compar. 
 

HIC que hi correspon: 8310 Coves no explotades pel turisme. 

Aquest hàbitat està inclòs a la llista d’Hàbitats CORINE d’interès de conservació prioritari a la 

XPN de la DIBA 

 

8 TERRES AGRÍCOLES I ÀREES ANTRÒPIQUES 

82 CONREUS HERBACIS 

82.1 CONREUS HERBACIS INTENSIUS, SENSE VEGETACIÓ NATURAL INTERCALADA 

El territori del parc agrari, que inclou principalment unitats d’aquest apartat, està completament 

parcel·lat. Algunes finques estan totalment envoltades de tanques que no deixen veure que hi 

ha a l’interior; en el treball de camp hem anat resolent aquests problemes, principalment amb 

l’ajut de la fotografia aèria, però han quedat parts del territori que no han pogut ser vistes 

directament. 

 

82.12 Conreus herbacis intensius (hortalisses, flors...) disposats en mosaic, sense 

vegetació natural intercalada 

 Z1(PG). Només hi ha un únic polígon amb conreu d’horta, a la zona de l’Abeurada del Sot. 

Z2. Correspon a la major part de la zona conreada del parc agrari. Inclou també alguns camps 

d’alfals. Sovint el marge d’aquests conreus du vegetació nitròfila (unitat 87.21+), que no ha estat 

delimitada al mapa perquè fa sempre taques molt estretes. Hem assenyalat amb aquest mateix 

codi (87.21+) les zones no conreades en els darrers temps que han quedat envaïdes 

ràpidament per vegetació nitròfila. Molt probablement la major part d’aquestes parcel·les 

tornaran al 82.12 en els propers temps. 

 En algun indret, barrejat amb aquest hàbitat hi ha plantada alguna línia de vinya (83.212) i de 

figueres (83.182+).  

 Hem inclòs en aquesta unitat petits retalls de la unitat 85.3 Jardins i horts casolans perquè, 

llevat de la mida, la composició de l’element vegetal és molt coincident; a més els límits entre 

un i altre a la plana conreada sovint és molt mal definit. 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

106 3 416,00 ha No procedeix 13.48 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 

 

82.3 CONREUS HERBACIS EXTENSIUS, PRINCIPALMENT DE CEREALS 

82.31+ Conreus herbacis extensius de sòls humits (sovint de regadiu o de contrades molt 

plujoses) 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2 Hem assignat aquest codi als pocs conreus de cereals que hi ha a la plana deltaica 

 

 

Nombre 
Polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

8 0 4,44 ha No procedeix 0,14 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

82.32+ Conreus herbacis extensius de secà, de terra baixa 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2 Hem assignat aquest codi els conreus de civada de vora la Masia Rosés i algun altre conreu 

proper.  

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

17 0 21,69 ha No procedeix 0,70 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

83 CONREUS LLENYOSOS I PLANTACIONS D'ARBRES 

83.1 CONREUS ARBORIS 

83.11 Camps d'oliveres (Olea europaea subsp. europaea) 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hem assenyalat només deu polígons i un punt referibles a aquest hàbitat. Les plantacions 

d’oliveres amb finalitat ornamental les hem referit a la unitat 83.4. Hi ha plantacions de fileres 

d’oliveres que no hem cartografiat. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

10 1 1,91 ha No procedeix 0,06 % No compar. 
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HIC que hi correspon: Cap 

 

83.14 Camps d'ametllers (Prunus dulcis) 

 Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Un sol punt a can Pardal en una petita plantació. Vora Can Dardena hi ha alguns conreus 

d’ametllers abandonats de fa temps que hem referit al 87.21+ atès que estan completament 

envaïts per plantes ruderals i alguns dels arbres han mort o presenten molta mala vitalitat. 

També hi ha algunes fileres d’ametllers a la zona del parc agrari, sempre ocupant superfícies 

exigües. 

 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 1 0,01 ha No procedeix < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

83.15 Fruiterars alts, principalment de regadiu, sobretot conreus de pomeres (Pyrus 

malus), de presseguers (Prunus persica), pereres (Pyrus communis) i d'altres rosàcies 

 Z1(PG). A can Pardal hi ha una petita plantació de fruiters referible a aquest hàbitat. 

Z2. Principalment a can Roig, al nord de Gavà; hi ha cirerers i altres rosàcies. Puntualment al 

parc agrari s’hi troben petites fileres de pomeres, pereres... 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

4 1 3,61 ha No procedeix 0,12 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

83.16 Conreus de cítrics 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Només hem pogut assenyalar un petit polígon a la plana deltaica. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 0 0,13 ha No procedeix <  0,01 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 



Cartografia dels hàbitats CORINE i dels HIC del municipi de Gavà (2018) 

  
 

66 

 83.181+ Camps de garrofers (Ceratonia siliqua) 

Z1(PG). No hi és present. 

 Z2. Només hem assenyalat amb aquest codi 2 polígons que mantenen encara els garrofers en 

un cert bon estat. N’hi ha d’altres, completament abandonats des de fa dècades, que han estat 

envaïts per vegetació ruderal i els hem referit al 87.21+. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

2 1 0,95 ha No procedeix 0,03 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

  

 

 83.182+ Altres fruiterars 

Z1(PG). No hi és present. 

 Z2. Correspon gairebé sempre a cultius de figueres (Can Guinot, vora la Murtra...) 

 
Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

4 5 1,25 ha No procedeix 0,04 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

83.2 CONREUS ARBUSTIUS 

83.212 Vinyes en cordó 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Vora can Tries, al nord de Gavà hi ha una petita vinya referible a aquest hàbitat. Pot haver-

n’hi d’altres a la plana deltaica però sempre són superfícies molt petites. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 1 0,01 ha No procedeix  < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

83.3 PLANTACIONS D'ARBRES 

83.3113 Plantacions de xiprers (Cupressus sempervirens) i d'altres cupressàcies 

europees 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Un punt vora el pont dels Canyars i un altre vora la Sentiu; en tots dos casos són 

superfícies molt petites. 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 2  0,04 ha No procedeix <  0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

83.321 Plantacions de pollancres (Populus spp.) 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Referim a aquest hàbitat alguns polígons, mai gaire grans que es troben al territori de les 

pinedes sobre dunes de la part baixa del municipi; totes duen només Populus alba o varietats 

de jardineria properes a aquesta espècie. En algun indret sembla que podrien representar 

restes d’antigues alberedes (44.6111) que segons O. de Bolòs podria ser la vegetació potencial 

de part del delta del Llobregat, en el supòsit d’una nul·la influència humana sobre el medi que 

ara se’ns fa impossible d’imaginar. Com ja s’ha comentat a la unitat de les alberedes, alguna 

d’aquestes poblacions d’àlbers si es deixen evolucionar lliurement, i no són sotmeses a 

pertorbacions, podrien arribar a ser considerades com a representanst de la unitat unitat 

44.6111+. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

8 7 5,34 ha No procedeix 0,17 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

83.324 Plantacions i formacions subspontànies de Robinia pseudoacacia 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hàbitat molt poc freqüent que només té una certa entitat en alguns talussos de carreteres o 

vora les vies del tren; sempre deuen ser formacions subspontànies. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

2 2  0,54 ha No procedeix 0,02 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

83.3251+ Plantacions de plàtans (Platanus × hispanica) i d'altres arbres planifolis de sòls 

humits 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Petites superfícies al sud de la Sentiu i al parc Agrari. 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

3 2 0,65 ha No procedeix 0,02 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

83.4 VIVERS DE PLANTES LLENYOSES 

83.4+ Vivers de plantes llenyoses 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Incloem en aquest hàbitat els diversos gardens que hi ha a la plana deltaica i un polígon 

amb oliveres centenàries en una parcel·la del parc agrari. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

11 0 12,95 ha No procedeix 0,42 % < 1 % 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

84 FILERES D’ARBRES, TANQUES VIVES, BOSQUETS 

84.1 FILERES D'ARBRES 

84.11+ Fileres d'arbres perennifolis (paravents de xiprers...) 

Z1(PG). A la zona de Bruguers trobem una tanca de Thuja sp. que separa l’espai d’aparcament 

d’un restaurant de la vegetació natural. 

Z2. Diverses finques del parc agrari presenten fileres de xiprers per a delimitar el seu 

perímetre, en part o totalment. Hem assenyalat els més evidents. També hi ha alguna filera 

d’eucaliptus que fan la mateixa funció. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

3 40 1,19 ha No procedeix 0,04 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

84.12+ Fileres d'arbres caducifolis 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. El polígon de l’Avinguda del Mar correspon a dues fileres de Platanus hispanica var. 

acerifolia. A Ca n’Espinós és Eucaliptus sp. En altres casos pot ser Acer negundo, Ulmus sp. 

Populus sp. Al parc Agrari, Salix atrocinerea... 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 20  0,53 ha No procedeix 0,02 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

84.2 TANQUES VIVES 

84.2 Tanques vives (amb Lycium spp., Prunus spinosa...) 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hem assenyalat uns quants punts dels moltíssims que se’n podrien posar. Els hem marcat 

principalment als límits entre zones urbanitzades i la vegetació natural; entre les zones 

enjardinades hi ha molts representants que no han estat assenyalats perquè pensem que ja 

queden ben integrats en les unitats de les zones urbanitzades. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 15 0,10 ha No procedeix  < 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

85 PARCS URBANS I JARDINS 

85.2 PETITS PARCS I PLACES 

85.2 Petits parcs i places públiques amb vegetació 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. En aquest hàbitat hem inclòs àrees enjardinades de diverses menes qui hi ha al nucli de 

Gavà.  

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

4 0 11,86 ha No procedeix 0,38 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

85.3 JARDINS PRIVATS I HORTS CASOLANS 

85.3 Jardins i horts casolans 

Z1(PG). No hi és present.  

Z2. Només hem assenyalat un punt a can Vinyes a la part muntanyosa del municipi. Els claps 

que es podrien referir a aquest hàbitat, situats al parc agrari, força nombrosos, els hem 
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incorporat a la unitat 82.12, perquè moltes vegades s’hi barregen, tenen el mateix sentit 

ecològic i sovint és només una qüestió de mida. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

11 1 3,11 ha No procedeix 0,1 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

86 CIUTATS, POBLES I ÀREES INDUSTRIALS 

86.2 VILES I POBLES 

 86.1 Ciutats grans 

 Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hàbitat que correspon únicament al nucli de la ciutat de Gavà, que compta amb 46.538 

habitats l’any 2017 segons l’IDESCAT. 

 
Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 0 173,35 ha No procedeix 5,62 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

86.2 VILES I POBLES (I PETITES CIUTATS) 

86.26+ Urbanitzacions i àrees residencials 

Z1(PG). Inclou les petites zones urbanitzades de Bruguers i la Sentiu que tenen continuïtat cap 

a la Z2. 

Z2. A part de les urbanitzacions grans i les àrees residencials, seguint les indicacions del 

manual d’hàbitats incloem també en aquest codi les petites edificacions isolades que es troben 

principalment a la plana deltaica juntament amb els seu annexos (garatges, parterres, 

cabanes,...). La gran urbanització de la zona immediata a la platja inclou algunes parcel·les (o 

parts de parcel·les) que es podrien referir a les pinedes sobre dunes (unitat 16.2982++16.2983+) 

però la seva inclusió en una unitat que depèn directament del planejament urbanístic ens ha 

dut a no separar-les d’aquesta unitat; és el cas de la instal·lació Municipal de les Marines i el 

restaurant annex. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

193 3 242,34 ha No procedeix 7,85 % < 1 %. 
 

HIC que hi correspon: Cap 
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86.3 ÀREES INDUSTRIALS ACTIVES 

86.3 Àrees industrials actives 

Z1(PG). En aquesta unitat hi hem inclòs les instal·lacions de l’abocador de Vall de Joan, amb la 

planta de biogàs, etc. 

Z2. Comprèn principalment les zones industrials de la perifèria del nucli de Gavà. Hi hem inclòs 

també el centre de telecomunicacions d’AENA 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

20 0  177,82ha No procedeix 5,76 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

86.4 ÀREES INDUSTRIALS ABANDONADES I ALTRES ESPAIS COLONITZABLES PER 

COMUNITATS SEMINATURALS 

86.411 Sorreres i extraccions d’argiles 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hem assenyalat un sol polígon davant mateix del centre de telecomunicacions d’AENA. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 0 2,36 ha No procedeix 0,08 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

86.413 Pedreres 

Z1(PG). La gran pedrera d’Uniland S.A., o del Corral d’en Bruac, és l’única a l’àrea 

prospectada. Dins els límits oficials del Parc del Garraf hi entren només dues petites 

cantonades (segons els límits digitals oficials). 

Z2. Inclou l’antiga pedrera calcària de la Sentiu, la meitat de la qual esta essent restaurada 

(revegetació) i una antiga pedrera de gres a l’W del turó de Caçagats 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

3 0 29,21 ha No procedeix 0,95 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

86.42 Munts de runam i d'escòries 

Z1(PG). No hi és present. 
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Z2. Correspon a dos petits polígons situats a la plana deltaica. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

2 0  0,28 ha No procedeix 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

86.43 Vies i nusos de comunicacions i altres espais oberts 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Comprèn només 2 polígons, però un d’ells fa gairebé 83 ha i representa el teixit viari que fa 

més de més de 10 m d’amplada de manera sostinguda i que connecta de punta a punta de 

municipi. En aquest hàbitat hem fet una excepció al que diu el protocol i hem rebaixat l’amplada 

de les vies de comunicació representables a aquests 10 m. L’hàbitat també inclou els talussos 

corresponents, sovint plantats amb diferents arbres o arbusts. Sempre inclou retalls més o 

menys grans de vegetació ruderal (unitat 87.21+), que no hem individualitat al mapa. Els eixos 

viaris que queden inclosos en zones urbanes (86.1) o urbanitzades (86.26+) no han estat 

representades al mapa. 

Tots els marges de les carreteres i dels camins estan poc o molt ocupats per comunitats 

ruderals (unitat 87.21+) que no han estat assenyalades al mapa (ni per punts) per raons de 

claredat en l’exposició de les dades. 

 

Nombre 
Polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

2 0 84,48 ha No procedeix 2,74 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

86.5 HIVERNACLES I ALTRES INSTAL·LACIONS AGRÍCOLES 

86.5 Hivernacles i altres instal·lacions agrícoles 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Correspon als hivernacles que hi ha repartits per l’espai agrícola de la plana deltaica. 

Alguns són estructuralment sòlids i d’altres tenen una estructura més feble que deu facilitar 

treure’ls quan no són necessaris. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

18 0 4,53 ha No procedeix 0,15 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 
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86.6 LLOCS ARQUEOLÒGICS 

86.6 Llocs arqueològics 

Z1(PG). Hem adjudicat la zona on hi ha el castell d’Eramprunyà i l’ermita de Sant Miquel dins 

d’aquesta unitat. 

Z2. No hi és present. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 0 0,22 ha No procedeix 0,01 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

86.7 ÀREES REVEGETADES 

86.7+ Àrees revegetades: mines a cel obert, pistes d’esquí 

Z1(PG). La part baixa de l’abocador de Vall de Joan ha estat adjudicada a aquesta unitat, a 

causa que s’hi ha fet treballs de restauració de la vegetació. 

Z2. L’hem assenyalat la meitat superior de la pedrera del costat de la Sentiu, on s’hi ha fet 

recentment treballs de revegetació. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

2 0 
 18,78 ha No procedeix 0,61 %  1,7 % 

 

HIC que hi correspon: Cap 

 

87 CAMPS ABANDONATS, ERMOTS I ÀREES RUDERALS 

87.1 Conreus abandonats 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hem reservat aquesta unitat per aquells conreus abandonats de molt de temps en els que 

la composició florística és poc específica i les espècies s’hi combinen de manera atzarosa (i 

també pels casos en els que no hem pogut fer-ne la validació de camp). Inclouen nombrosos 

antics conreus de garrofers i oliveres l’estrat herbaci dels quals és una barreja inextricable de 

diferents tipus d’hàbitats que no s’han estabilitzat. No obstant, sempre que ens ha estat 

possible hem inclòs els camps abandonats a la unitat que els correspon en funció de la flora 

que s’hi fa (herbassars ruderals, prats secs, fenassars...). Entre els conreus abandonats trobem 

sobretot antigues àrees cerealístiques i camps de oliveres, garrofers, ametllers... 
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Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

8 0 8,49 ha No procedeix 0,28 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

 

 

87.21+ Comunitats ruderals de terra baixa 

Z1(PG). La vegetació ruderal que trobem a l’àrea cartografiada es localitza prop de zones molt 

freqüentades, per exemple en diversos punts de Vall de Joan, on sobre sòls remoguts i 

nitrificats sovint s’hi fan formacions vegetals que estan a mig camí entre un fenassar (unitat 

34.36) i d’una comunitat realment ruderal, on hi creixen espècies com Plantago lanceolata, 

Psoralea bituminosa, Salvia verbenaca, etc . Aquests fenassars ruderalitzats, els hem assignat 

a la unitat 87.21+.  

Z2. Hàbitat molt abundant al municipi; integra conreus abandonats d’un cert temps que s’han 

cobert de vegetació ruderal molt diversa. Hi ha també zones que devien haver tingut un ús 

industrial o d’altra mena i que l’abandonament ha dut a aquest hàbitat. Finalment a una part de 

la riera dels Canyars hi hem assenyalat aquest hàbitat que cobreix tota l’amplada del canal 

llevat de la part central per on discorre habitualment l’aigua (exceptuant els períodes de molta 

pluja). A Can Torrents vora Ca n’Espinós, a la imatge de 2010-11 encara s’hi veuen els conreus 

en actiu que avui estan absolutament abandonats. A can Sospedra alguns d’aquests erms 

nitròfils s’estan colonitzant d’Ampelodesmos mauritanica.. 

Veure comentaris a 86.43. 

  

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

208 22 191,25 ha No procedeix 6,20 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

87.3 ARBREDES I/O MATOLLARS D’ESPÈCIES EXÒTIQUES  

87.61+ Arbredes i/o matollars d’espècies exòtiques (Ailanthus, Robinia, Broussonetia, 

Celtis, Retama monosperma, ...) 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hem inclòs en aquesta unitat les poblacions de plantes exòtiques llenyoses. Les més 

abundants són Ailanthus altissima, però podem trobar-ne moltes altres (Acer pseudoplatanus, 

Trachycarpus fortunei, Celtis australis, Ulmus pumila, Lonicera japonica, Senecio angulatus, 

Opuntia sp., Retama sp., Acacia sp., etc.).  
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També hi incloem antics vivers de plantes llenyoses, actualment abandonats, que mantenen 

encara alguna espècie exòtica com a dominant. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

13 9 3,25 ha No procedeix 0,11 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

87.62+ Poblaments d’espècies exòtiques no llenyoses (Carpobrotus, Opuntia, Senecio 

inaequidens...) 

Z1(PG). Hem marcat tres punts amb espècies invasores, un a la riera Seca, sota el mas 

abandonat que hi ha més avall de Vall de Joan, on trobem una petita població de Senecio 

pterophorus, un altre amb Acanthus mollis vora la urbanització de Bruguers, i l’altre punt sota el 

castell d’Eramprunyà, on hi ha una població d’Opuntia sp. envaint la vegetació natural 

circumdant. També trobem Opuntia sp. als camps abandonats prop del mas en ruïnes 

esmentat anteriorment, on hi ha una tanca d’aquesta espècie amb uns pocs individus que no 

hem marcat com a punt, ja que es tracta de només quatre o cinc individus i no sembla que 

s’escampin. 

Z2. A la zona immediata a les platges hi ha depressions dunars que fa uns anys devien ser 

mostres de l’hàbitat 16.34 i ara han estat envaïdes per Cortaderia selloana, desplaçant la 

jonquera amb Saccharum ravennae, i convertint-se en un 87.62+ de caràcter antropogènic. Més 

cap a l’interior hi ha parcel·les amb abundància de Cortaderia selloana de les quals n’ignorem 

l’origen. També hi ha indrets amb Senecio cf. capensis, Opuntia sp. pl., Agave, sp. pl., etc. 

  

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

18 18 4,69 ha No procedeix 0,15 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

88 ESPAIS SUBTERRANIS ARTIFICIAL 

88.1 Mines i galeries subterrànies 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Només dos punts que corresponen a les entrades de les mines de Rocabruna 

(abandonades), vora Bruguers. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

0 2 0 ha No procedeix - No compar. 
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HIC que hi correspon: Cap 

 

89 PORTS, BASSES I CANALS ARTIFICIALS 

89.2 D’AIGUA DOLÇA 

89.22 Sèquies i petits canals d'aigua dolça 

Z1(PG). No hi és present. 

 Z2. Aquest hàbitat inclou totes les sèquies i canals de reg que travessen el parc agrari. Sovint 

són d’amplada molt reduïda (2-3 m) però els hem delimitat igualment. Si estan recoberts 

completament de canyars, o de canyissars, com passa sovint en els més estrets, els hi hem 

adjudicat el codi propi d’aquests hàbitats. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

41 0 16,44 ha No procedeix 0,53 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

89.23 Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles..., grans canals i estanys ornamentals 

Z1(PG). Hem marcat tres basses dins la zona restaurada de l’abocador de Vall de Joan. 

Z2. Hem indicat algunes de les basses agrícoles presents al territori a la capa de punts. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

6 5 1,13 ha No procedeix 0,04 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

89.24 Basses i estacions depuradores d'aigües residuals 

Z1(PG). No hi és present. 

Z2. Hem assenyalat un sol polígon que correspon a la gran depuradora de Gavà-Viladecans 

que està a cavall dels dos municipis. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

1 0 2,17 ha No procedeix 0,07 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap 

 

90 ÀREES FORESTALS SOTMESES A TALA INTENSA 
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90.1 ÀREES FORESTALS SOTMESES A TALA INTENSA 

90.1+ Àrees forestals sotmeses a tala intensa 

Z1(PG). Al turó d’en Vinader hi ha tallafocs sota les línies elèctriques per prevenció d’incendis, 

que tallen pel mig les pinedes que hi ha a aquesta zona (unitats 42.8413+ i 42.8418+). 

Z2. Hem inclòs en aquesta unitat els terrenys sotmesos a tala (com les franges estassades 

sota les línies elèctriques, de protecció de camins i urbanitzacions...)  

En alguns casos la invasió per Ampelodesmos mauritanica és intensa, potser afavorida perquè 

es deuen anar segant periòdicament. 

 

Nombre 
polígons 

Nombre 
punts 

Superfície a la 
capa única 

Estat de 
conservació 

Represent. 
Gavà 

Represent. 
Catalunya 

21 0 15,85 ha No procedeix 0,51 % No compar. 
 

HIC que hi correspon: Cap. 
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Els hàbitats d’interès comunitari (HIC) 

 

Els hàbitats d’interès comunitari (HIC) venen definits per directives comunitàries de la UE i la 

seva correspondència amb els Hàbitats CORINE és explicitada i argumentada al Manual 

d’interpretació dels Hàbitats de Catalunya (Carreras, Ferré & Vigo, 2018), manual que es basa 

en el document de l’abril de 2013, Interpretation Manual of European Union Habitats (EUR 28) 

de la UE. 

 

Al municipi de Gavà hi hem reconegut 23 HIC, dels quals 5 són prioritaris. Gairebé un 36% del 

municipi és ocupat per HIC. En el següent mapa (Mapa 3) es pot veure, en vermell, el territori 

ocupat pels HIC. 

 

 

 
Mapa 3. Àrees del municipi de Gavà cobertes per hàbitats d’interès comunitari (HIC), en 

vermell. 

 

A l’annex 2 es detalla la llista dels 23 HIC i la superfície que ocupen al municipi.  

A l’annex 4 hi ha els mapes de distribució de cadascun d’ells, a escala 1:40.000, per poder tenir 

una visió general de la seva extensió i de la seva localització. 
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5. Annexos 

 

Annex 1 Relació dels hàbitats CORINE presents en el mapa (capa de polígons i punts integrats 

 com a cercles), nombre de polígons/punts i superfície ocupada. 

 

Annex 2 Relació dels HIC presents en el mapa, nombre de punts i superfície aproximada 

 ocupada. 

 

Annex 3 Annex 3 Relació de tots els hàbitats que apareixen a la cartografia, llevat dels del grup 

8 – Terres agrícoles i àrees antròpiques, amb els valors dels indicadors d'interès de 

conservació que es detallen al Manual dels Hàbitats de Catalunya (IC1 - Riquesa 

florística (biodiversitat), IC2 - Raresa florística, IC3 - Forma d'implantació territorial; IC4 

– Estadi successonal, IC5-Valor biogeogràfic (endemicitat), IC6 – Extensió territorial 

(freqüència dins el territori català, IC – Interès de conservació, A - Grau d’amenaça) 

 
Annex 4 Mapes de distribució dels 23 HIC a escala 1:40.000 
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Annex 1 Relació dels hàbitats CORINE presents en el mapa (capa de polígons i punts integrats 

com a cercles), nombre de polígons/punts i superfície ocupada. 

 

Hàbitat Polí- 
gons 

Punts 
Superf. 

(ha) 
% rec 

15.53 Prats dominats per plantes carnoses (Plantago 
crassifolia...) o junciformes (Schoenus nigricans, Juncus 
acutus...), de sòls salins, generalment arenosos i poc humits 

3 29 1,21 0,04 

15.572+ Prats d'Elymus spp. 0 3 0,02 0,00 

15.58 Jonqueres de Juncus subulatus, de sòls salins humits 0 6 0,05 0,00 

16.111+ Platges arenoses supralitorals sense vegetació 1 0 16,40 0,53 

16.12 Comunitats de teròfits, amb Cakile maritima (rave de 
mar), Salsola kali (barrella punxosa), Euphorbia peplis, Atriplex 
tornabenei..., nitròfiles, de les platges arenoses 

1 3 0,04 0,00 

16.2112 Dunes embrionàries, amb comunitats obertes 
d'Elymus farctus (jull de platja), Sporobolus pungens..., de les 
platges arenoses 

13 2 1,04 0,03 

16.2122 Dunes movents, amb comunitats de borró (Ammophila 
arenaria), de les platges arenoses 5 26 0,53 0,02 

16.223 Dunes estabilitzades, amb comunitats de Crucianella 
maritima, Ononis natrix subsp. ramosissima (gavó marí), 
Thymelaea hirsuta (bufalaga marina)..., de les platges arenoses 

17 1 7,23 0,23 

16.228 Pradells de teròfits (Medicago littoralis, Vulpia 
fasciculata, Desmazeria marina...), de les arenes carbonàtiques 
de rereduna 

0 10 0,01 0,00 

16.229 Llistonars (prats de Brachypodium retusum) i altres 
prats secs amb teròfits, colonitzadors d'arenys marítims 2 2 0,20 0,01 

16.271 Cadequers (bosquines o matollars de Juniperus 
oxycedrus) de dunes fixades del litoral 4 1 0,30 0,01 

16.272 Savinoses (bosquines o matollars de Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata de dunes fixades del litoral 0 1 0,01 0,00 

16.28 Dunes residuals colonitzades per brolles o garrigues, al 
litoral 10 27 2,19 0,07 

16.2982+ + 16.2983+ Dunes residuals plantades de pins (Pinus 
pinea, P. pinaster), al litoral 37 1 81,83 2,65 

16.34 Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus var. 
australis) i herbassars graminoides de cesquera (Saccharum 
ravennae), de depressions humides de les interdunes litorals 

19 33 11,26 0,36 

21.11 Llacunes litorals sense poblacions de carofícies 1 0 1,81 0,06 

22.13 Aigües dolces estagnants eutròfiques 0 1 0,01 0,00 

22.33 Comunitats de teròfits alts -Bidens tripartita, Polygonum 
persicaria (herba presseguera), Ranunculus sceleratus...-, poc 
o molt nitròfiles, de sòls fangosos, inundables 

0 2 0,02 0,00 

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

0 8 0,04 0,00 

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

0 3 0,07 0,00 

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

0 1 0,00 0,00 

31.863 Falgars (poblaments de Pteridium aquilinum), 
xeromesòfils, de la muntanya mitjana (i de terra baixa) 0 5 0,01 0,00 

31.891 Bardisses amb roldor (Coriaria myrtifolia), esbarzer 
(Rubus ulmifolius)..., de terra baixa (i de l'estatge montà) 86 172 30,17 0,98 
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31.8G Bosquines d'arbres aciculifolis joves, procedents de 
colonització, estadis inicials dels boscos montans o subalpins 1 0 0,17 0,01 

32.1121+ Màquies d'alzina (Quercus ilex), acidòfiles, de terra 
baixa i de la muntanya mediterrània 50 3 55,17 1,79 

32.1131+ Màquies d'alzina (Quercus ilex ), calcícoles, de terra 
baixa i de la muntanya mediterrània 29 0 58,03 1,88 

32.1152+ Màquies amb barreja d'alzina (Quercus ilex) i roures 
(Quercus spp.), de les terres mediterrànies 16 1 36,70 1,19 

32.123 Màquies de llentiscle (Pistacia lentiscus), de terra baixa 10 0 2,74 0,09 

32.1B+ Arboçars (formacions d'Arbutus unedo), calcícoles, de 
terra baixa i de les muntanyes mediterrànies 37 0 79,02 2,56 

32.214 Garrigues dominades per llentiscle (Pistacia lentiscus), 
de les contrades mediterrànies càlides 2 1 1,05 0,03 

32.2191 Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), de les 
contrades mediterrànies càlides 22 4 33,37 1,08 

32.23 Brolles o garrigues envaïdes per càrritx (Ampelodesmos 
mauritanica), de les contrades mediterrànies càlides 87 17 187,79 6,09 

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

28 0 56,77 1,84 

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

35 7 61,24 1,98 

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

2 6 0,21 0,01 

32.348 Estepars d'estepa blanca (Cistus albidus), silicícoles, de 
terra baixa 0 4 0,02 0,00 

32.375+ Brolles dominades per argelaga negra (Calicotome 
spinosa), silicícoles, de les contrades mediterrànies marítimes 0 4 0,02 0,00 

32.378+ Brolles dominades per albada (Anthyllis cytisoides), 
silicícoles, dels terrenys poc àcids de terra baixa 1 0 0,68 0,02 

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

0 3 0,04 0,00 

32.41 Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes 
termòfiles o gairebé 45 8 123,34 4,00 

32.42 Brolles dominades per romaní (Rosmarinus officinalis), 
calcícoles, de terra baixa 47 3 33,06 1,07 

32.431 Estepars dominats per estepa blanca (Cistus albidus), 
calcícoles, de terra baixa 0 1 0,00 0,00 

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 20 0,17 0,01 

32.4811+ Argelagars (matollars de Genista scorpius), 
calcícoles, de terra baixa i de la muntanya mitjana 0 1 0,01 0,00 

32.4A11+ Timonedes dominades per Helichrysum stoechas 
(sempreviva) o Staehelina dubia (pinzell) o Phagnalon 
rupestre..., d'indrets secs de terra baixa i de l'estatge submontà 

1 3 0,26 0,01 

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

5 47 4,50 0,15 

32.4B + 32.2121 Brolles amb dominància o abundància de bruc 
d'hivern (Erica multiflora), calcícoles, de les contrades 
marítimes 

8 5 2,25 0,07 

32.4C Brolles dominades per foixarda (Globularia alypum), 
calcícoles, de terra baixa 0 2 0,01 0,00 
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32.4D Timonedes dominades per cistàcies baixes 
(Helianthemum syriacum, H. hirtum..., Fumana ericoides, F. 
thymifolia...), calcícoles, d'indrets secs de terra baixa 

0 1 0,00 0,00 

32.4H + 32.274 Brolles dominades per gatosa (Ulex 
parviflorus), calcícoles, de les contrades mediterrànies 3 4 1,14 0,04 

32.A Ginestars de ginesta vera (Spartium junceum), de les 
contrades mediterrànies (sobretot les marítimes) 34 32 14,28 0,46 

32.B+ Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de 
colonització 19 4 12,95 0,42 

32.gr2 Grup d'hàbitats de matollars (estepars i brolles) 
silicícoles de terra baixa 3 0 0,88 0,03 

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 

3 9 0,79 0,03 

34.511 Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) amb 
teròfits, calcícoles, de terra baixa 6 16 1,06 0,03 

34.5131 Prats de teròfits, calcícoles, de terra baixa, a la 
Mediterrània occidental 0 5 0,01 0,00 

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

5 13 0,88 0,03 

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 13 0,22 0,01 

34.633 Poblaments de càrritx (Ampelodesmos mauritanica), de 
les contrades marítimes càlides 31 24 18,66 0,60 

34.634 Prats sabanoides d'albellatge (Hyparrhenia hirta), de 
vessants solells de les contrades marítimes 5 27 2,13 0,07 

34.721 Joncedes (prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes 
monspeliensis), calcícoles, de les contrades mediterrànies i de 
la muntanya mitjana poc plujosa 

0 12 0,08 0,00 

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

2 4 1,13 0,04 

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

1 10 0,13 0,00 

35.32+ Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), amb 
teròfits, silicícoles, de terra baixa 0 2 0,01 0,00 

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 1 0,00 0,00 

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

0 1 0,00 0,00 

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

2 0 0,62 0,02 

42.8411+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc 
de màquies o garrigues amb ullastre (Olea europaea var. 
sylvestris), margalló (Chamaerops humilis)..., de les contrades 
marítimes càlides 

8 0 4,09 0,13 

42.8412+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc 
de garrigues de coscoll (Quercus coccifera), de les terres 
mediterrànies 

20 1 28,17 0,91 

42.8413+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc 
de màquies o garrigues d'alzinar o de carrascar 91 3 245,45 7,95 

42.8414+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc 
de brolles calcícoles, de les contrades marítimes 20 1 11,36 0,37 
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42.8416+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc 
de brolles silicícoles, de terra baixa 5 0 9,00 0,29 

42.8417+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), sense 
sotabosc llenyós 11 0 10,16 0,32 

42.8418+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc 
de càrritx (Ampelodesmos mauritanica) 77 3 222,86 7,22 

44.6111+ Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca 
difformis), de la terra baixa (i de la muntanya mitjana) 6 1 2,38 0,08 

44.62 Omedes de terra baixa 0 2 0,02 0,00 

44.8131 Tamarigars, de sòls salabrosos 1 5 0,06 0,00 

45.3121+ Alzinars de terra baixa, catalanooccitans 20 1 76,91 2,49 

45.3122+ Alzinars amb roures (Quercus faginea, Q. 
pubescens...), de terra baixa i de l'estatge submontà 20 12 20,32 0,66 

45.3123+ Alzinars amb pins (Pinus spp.) de terra baixa 11 1 16,24 0,53 

53.111 Canyissars sempre inundats 40 53 6,05 0,20 

53.112 Canyissars de sòls rarament inundats 6 20 1,16 0,04 

53.113 Canyissars de Phragmites australis subsp. chrysanthus 7 15 1,18 0,04 

53.13 Poblaments de balques (Typha spp.) 0 21 0,05 0,00 

53.142 + 53.143 Poblaments de bova borda (Sparganium 
erectum s.l.) 0 1 0,00 0,00 

53.17 Poblaments de jonques (Scirpus spp.), d'aigües 
salabroses 2 13 0,80 0,03 

53.18+ Comunitats d'Iris pseudacorus (lliri groc), Polygonum 
salicifolium..., de les vores d’aigua de terra baixa 0 17 0,02 0,00 

53.4 Creixenars i comunitats anàlogues (amb Glyceria spp... ), 
de fonts i vores de rierols 0 12 0,02 0,00 

53.61 Comunitats de cesquera (Saccharum ravennae), de sòls 
arenosos humits 0 2 0,01 0,00 

53.62 Canyars (d'Arundo donax), de vores d'aigua 101 76 14,15 0,46 

61.32 Pedrusques de la baixa muntanya mediterrània, 
catalanooccitanes 2 15 0,82 0,03 

62.1111 Roques calcàries amb vegetació casmofítica, termòfila, 
de les contrades mediterrànies 3 6 1,09 0,04 

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

6 4 1,76 0,06 

62.2B+ Roques silícies ombrejades, amb vegetació comofítica 
de molses i falgueres, de les contrades mediterrànies 4 12 0,98 0,03 

62.41 Roques calcàries colonitzades per líquens, no litorals 0 2 0,01 0,00 

62.42 Roques silícies colonitzades per líquens, no litorals 5 14 1,57 0,05 

62.7+ Roques i murs amb vegetació subnitròfila 0 1 0,00 0,00 

65.4 Coves i avencs 0 20 0,00 0,00 

82.12 Conreus herbacis intensius (hortalisses, flors...), 
disposats en mosaic, sense vegetació natural intercalada 107 3 416,00 13,48 

82.31+ Conreus herbacis extensius de sòls humits (sovint de 
regadiu o de contrades molt plujoses) 8 0 4,44 0,14 

82.32+ Conreus herbacis extensius de secà, de terra baixa 17 0 21,69 0,70 

83.11 Camps d'oliveres (Olea europaea subsp. europaea) 10 1 1,91 0,06 

83.14 Camps d'ametllers (Prunus dulcis) 0 1 0,01 0,00 

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

4 1 3,61 0,12 

83.16 Conreus de cítrics 1 0 0,13 0,00 

83.181+ Camps de garrofers (Ceratonia siliqua) 2 1 0,95 0,03 
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83.182+ Altres fruiterars 4 5 1,25 0,04 

83.212 Vinyes en cordó 0 1 0,01 0,00 

83.3113 Plantacions de xiprers (Cupressus sempervirens) i 
d'altres cupressàcies europees 0 2 0,04 0,00 

83.321 Plantacions de pollancres (Populus spp.) 8 7 5,34 0,22 

83.324 Plantacions i formacions subspontànies de Robinia 
pseudoacacia 2 2 0,54 0,02 

83.3251+ Plantacions de plàtans (Platanus orientalis var. 
acerifolia) i d'altres arbres planifolis de sòls humits 3 2 0,65 0,02 

83.4+ Vivers de plantes llenyoses 11 0 12,95 0,42 

84.11+ Fileres d'arbres perennifolis (paravents de xiprers...) 3 40 1,19 0,04 

84.12+ Fileres d'arbres caducifolis 0 20 0,53 0,02 

84.2 Tanques vives (amb Lycium spp., Prunus spinosa...) 0 15 0,10 0,00 

85.2 Petits parcs i places públiques amb vegetació 4 0 11,86 0,38 

85.3 Jardins i horts casolans 11 1 3,11 0,10 

86.1 Ciutats grans 1 0 173,35 5,62 

86.26+ Urbanitzacions i àrees residencials 193 3 250,55 8,12 

86.3 Àrees industrials actives 20 0 177,82 5,76 

86.411 Sorreres i extraccions d'argiles 1 0 2,36 0,08 

86.413 Pedreres 3 0 29,21 0,95 

86.42 Munts de runam i d'escòries 2 0 0,28 0,01 

86.43 Vies i nusos de comunicacions i altres espais oberts 2 0 84,48 2,74 

86.5 Hivernacles i altres instal·lacions agrícoles 18 0 4,53 0,15 

86.6 Llocs arqueològics 1 0 0,22 0,01 

86.7+ Àrees revegetades: mines a cel obert, pistes d'esquí, ... 2 0 18,78 0,61 

87.1 Conreus abandonats 8 0 8,49 0,28 

87.21+ Comunitats ruderals de terra baixa 208 22 191,19 6,20 

87.61+ Arbredes i matollars d'espècies exòtiques (Ailanthus, 
Broussonetia, Celtis, Retama sphaerocarpa,...) 13 9 3,25 0,11 

87.62+ Poblaments deplantes exòtiques no llenyoses 
(Carpobrotus, Opuntia, Senecio inequidens...) 18 18 4,69 0,15 

88.1 Mines i galeries subterrànies 0 2 0,00 0,00 

89.22 Sèquies i petits canals d'aigua dolça 41 0 16,44 0,53 

89.23 Basses d'aigua dolça industrials, agrícoles..., grans 
canals i estanys ornamentals 6 5 1,13 0,04 

89.24 Basses i estacions depuradores d'aigües residuals 1 0 2,17 0,07 

90.1+ Àrees forestals sotmeses a tallada intensa (< 30 % de 
recobriment arbori) 21 0 15,85 0,51 

Total: 137 hàbitats 1.958 1.150 3.085,60 100,00 
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Annex 2 Relació dels HIC presents en el mapa, nombre de punts i superfície aproximada 

ocupada. 

 

HIC Polígons Punts Superfície 
(ha) 

1150* Llacunes litorals 0 1 1,81 

1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis 
(Juncetalia maritimi) 3 44 1,28 

2110 Dunes movents embrionàries 13 2 1,04 

2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró 
(Ammophila arenaria) 5 26 0,53 

2190 Depressions humides interdunars 19 33 11,26 

2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del 
Crucianellion maritimae 17 1 7,23 

2230 Dunes amb pradells dels Malcolmietalia 0 10 0,01 

2240 Dunes amb prats d'anuals dels Thero-
Brachypodietalia 2 2 0,20 

2250* Dunes litorals amb cadequers o savinoses 4 2 0,30 

2260 Dunes colonitzades per brolles o garrigues 10 27 2,19 

2270* Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre 39 1 81,83 

3170* Basses i tolls temporers mediterranis 0 8 0,04 

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 87 21 187,84 

6220* Prats mediterranis rics en anuals, basòfils 
(Thero-Brachypodietalia) 6 21 1,07 

6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, 
mediterranis, del Molinio-Holoschoenion 0 1 0,00 

8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació 
poc o molt termòfila 2 15 0,82 

8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació 
rupícola 9 10 2,85 

8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 4 12 0,98 

8310 Coves no explotades pel turisme 0 20 0,00 

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 3 1 2,41 

92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, 
rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 1 5 0,06 

9340 Alzinars i carrascars 146 18 263,37 

9540 Pinedes mediterrànies 223 8 521,55 

Total: 23 HIC (5 de prioritaris)    
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Annex 3 Relació de tots els hàbitats que apareixen a la cartografia, llevat dels del grup 8 – Terres agrícoles i àrees antròpiques, amb els 

valors dels indicadors d'interès de conservació que es detallen al Manual dels Hàbitats de Catalunya (IC1 - Riquesa florística (biodiversitat), 

IC2 - Raresa florística, IC3 - Forma d'implantació territorial; IC4 – Estadi successonal, IC5-Valor biogeogràfic (endemicitat), IC6 – Extensió 

territorial (freqüència dins el territori català, IC – Interès de conservació, A - Grau d’amenaça) 

 
Hàbitat CORINE IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC A 

15.53 Prats dominats per plantes carnoses (Plantago crassifolia...) o junciformes 
(Schoenus nigricans, Juncus acutus...), de sòls salins, generalment arenosos i poc 
humits 

2 3 2 4 1 3 15 

 

3 

15.572+ Prats d'Elymus spp. 1 2 3 3 1 4 14 4 

15.58 Jonqueres de Juncus subulatus, de sòls salins humits 1 2 3 4 2 3 15 3 

16.111+ Platges arenoses supralitorals sense vegetació 1 1 2 4 1 2 11 1 

16.12 Comunitats de teròfits, amb Cakile maritima (rave de mar), Salsola kali (barrella 
punxosa), Euphorbia peplis, Atriplex tornabenei..., nitròfiles, de les platges arenoses 

1 2 3 3 2 3 14 3 

16.2112 Dunes embrionàries, amb comunitats obertes d'Elymus farctus (jull de platja), 
Sporobolus pungens..., de les platges arenoses 

1 1 2 4 2 3 13 4 

16.2122 Dunes movents, amb comunitats de borró (Ammophila arenaria), de les platges 
arenoses 

1 1 2 4 2 3 13 4 

16.223 Dunes estabilitzades, amb comunitats de Crucianella maritima, Ononis natrix 
subsp. ramosissima (gavó marí), Thymelaea hirsuta (bufalaga marina)..., de les platges 
arenoses 

2 1 2 4 3 3 15 4 

16.228 Pradells de teròfits (Medicago littoralis, Vulpia fasciculata, Desmazeria marina...), 
de les arenes carbonàtiques de rereduna 

2 1 4 4 2 4 17 3 

16.229 Llistonars (prats de Brachypodium retusum) i altres prats secs amb teròfits, 
colonitzadors d'arenys marítims 

2 2 3 3 2 4 16 3 

16.271 Cadequers (bosquines o matollars de Juniperus oxycedrus) de dunes fixades del 
litoral 

1 2 3 4 2 4 16 4 

16.272 Savinoses (bosquines o matollars de Juniperus phoenicea subsp. turbinata de 
dunes fixades del litoral 

1 1 2 4 2 4 14 3 

16.28 Dunes residuals colonitzades per brolles o garrigues, al litoral 1 1 3 2 2 4 13 3 

16.2982+ + 16.2983+ Dunes residuals plantades de pins (Pinus pinea, P. pinaster), al 
litoral 

2 1 2 4 2 4 15 3 

16.34 Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus var. australis) i herbassars 
graminoides de cesquera (Saccharum ravennae), de depressions humides de les 
interdunes litorals 

2 1 2 4 1 4 14 4 
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21.11 Llacunes litorals sense poblacions de carofícies 1 1 2 4 1 4 13 3 

22.13 Aigües dolces estagnants eutròfiques 1 1 3 2 1 1 9 3 

22.33 Comunitats de teròfits alts -Bidens tripartita, Polygonum persicaria (herba 
presseguera), Ranunculus sceleratus...-, poc o molt nitròfiles, de sòls fangosos, 
inundables 

1 1 1 2 1 1 7 3 

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

2 1 3 3 1 2 12 3 

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

1 2 3 4 1 1 12 3 

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

2 1 3 1 1 3 11 3 

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

2 1 3 1 1 2 10 1 

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

1 1 3 1 2 1 9 1 

31.8G Bosquines d'arbres aciculifolis joves, procedents de colonització, estadis inicials 
dels boscos montans o subalpins 

2 1 2 3 1 2 11 1 

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

3 1 2 3 2 2 13 1 

32.1131+ Màquies d'alzina (Quercus ilex ), calcícoles, de terra baixa i de la muntanya 
mediterrània 

3 1 2 3 2 2 13 1 

32.1152+ Màquies amb barreja d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus spp.), de les 
terres mediterrànies 

2 1 2 3 2 2 12 1 

32.123 Màquies de llentiscle (Pistacia lentiscus), de terra baixa 2 1 3 4 1 3 14 1 

32.1B+ Arboçars (formacions d'Arbutus unedo), calcícoles, de terra baixa i de les 
muntanyes mediterrànies 

3 1 2 3 2 3 14 2 

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

2 1 3 2 1 3 12 1 

32.2191 Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), de les contrades mediterrànies 
càlides 

2 2 2 3 2 3 14 1 

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

2 1 2 2 2 4 13 2 

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

3 1 2 3 2 3 14 2 

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

3 2 2 2 1 2 12 2 

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

2 2 2 2 1 2 11 1 
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32.348 Estepars d'estepa blanca (Cistus albidus), silicícoles, de terra baixa 2 1 3 2 2 2 12 1 

32.375+ Brolles dominades per argelaga negra (Calicotome spinosa), silicícoles, de les 
contrades mediterrànies marítimes 

2 1 3 2 2 3 13 2 

32.378+ Brolles dominades per albada (Anthyllis cytisoides), silicícoles, dels terrenys poc 
àcids de terra baixa 

2 1 2 2 3 3 13 3 

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

2 1 2 2 1 3 11 3 

32.41 Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé 2 1 2 3 2 1 11 1 

32.42 Brolles dominades per romaní (Rosmarinus officinalis), calcícoles, de terra baixa 3 4 2 2 2 1 14 1 

32.431 Estepars dominats per estepa blanca (Cistus albidus), calcícoles, de terra baixa 3 1 2 2 2 2 12 1 

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 

3 3 3 2 2 1 14 3 

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

3 1 2 1 2 1 10 1 

32.4A11+ Timonedes dominades per Helichrysum stoechas (sempreviva) o Staehelina 
dubia (pinzell) o Phagnalon rupestre..., d'indrets secs de terra baixa i de l'estatge 
submontà 

2 2 4 2 2 2 14 1 

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

2 1 3 1 2 1 10 1 

32.4B + 32.2121 Brolles amb dominància o abundància de bruc d'hivern (Erica 
multiflora), calcícoles, de les contrades marítimes 

3 2 2 2 2 2 13 1 

32.4C Brolles dominades per foixarda (Globularia alypum), calcícoles, de terra baixa 3 1 3 2 2 2 13 1 

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

3 1 3 2 2 2 13 1 

32.4H + 32.274 Brolles dominades per gatosa (Ulex parviflorus), calcícoles, de les 
contrades mediterrànies 

3 1 2 1 2 2 11 1 

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

2 1 2 1 1 2 9 1 

32.B+ Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis) procedents de colonització 2 1 2 2 1 2 10 1 

32.gr2 Grup d'hàbitats de matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa - - - - - - - - 

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 

3 1 3 2 1 1 11 1 

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

3 1 2 2 2 2 12 1 
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34.5131 Prats de teròfits, calcícoles, de terra baixa, a la Mediterrània occidental 3 3 4 2 2 1 15 1 

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

2 1 4 1 1 1 10 1 

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) 

4 2 3 2 1 2 14 3 

34.633 Poblaments de càrritx (Ampelodesmos mauritanica), de les contrades marítimes 
càlides 

2 1 2 1 2 4 12 1 

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

3 1 2 2 1 3 12 1 

34.721 Joncedes (prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis), calcícoles, de 
les contrades mediterrànies i de la muntanya mitjana poc plujosa 

4 4 2 2 2 1 15 1 

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

3 2 3 2 1 2 13 1 

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

4 3 4 2 2 3 18 2 

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

4 1 3 2 2 3 15 1 

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 

2 1 3 3 3 3 15 3 

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

3 2 3 4 1 1 14 3 

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

2 1 3 3 2 3 14 1 

42.8411+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues 
amb ullastre (Olea europaea var. sylvestris), margalló (Chamaerops humilis)..., de les 
contrades marítimes càlides 

2 1 2 3 2 3 13 1 

42.8412+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de garrigues de coscoll 
(Quercus coccifera), de les terres mediterrànies 

2 1 3 3 2 2 13 1 

42.8413+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de màquies o garrigues 
d'alzinar o de carrascar 

3 1 2 3 2 1 12 1 

42.8414+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles calcícoles, de 
les contrades marítimes 

3 1 1 2 2 2 11 1 

42.8416+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de brolles silicícoles, de 
terra baixa 

2 1 1 2 1 1 8 2 

42.8417+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), sense sotabosc llenyós 1 1 2 2 1 1 8 1 

42.8418+ Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb sotabosc de càrritx 
(Ampelodesmos mauritanica) 

2 1 2 2 3 4 14 4 
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44.6111+ Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de la terra baixa (i de la 
muntanya mitjana) 

3 1 3 4 2 2 15 3 

44.62 Omedes de terra baixa 2 1 3 4 1 2 13 4 

44.8131 Tamarigars, de sòls salabrosos 3 1 3 4 2 2 15 4 

45.3121+ Alzinars de terra baixa, catalanooccitans 3 1 1 4 2 2 13 1 

45.3122+ Alzinars amb roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de 
l'estatge submontà 

3 1 1 4 2 2 13 2 

45.3123+ Alzinars amb pins (Pinus spp.) de terra baixa 3 1 1 3 2 2 12 1 

53.111 Canyissars sempre inundats 2 2 4 4 3 4 19 4 

53.112 Canyissars de sòls rarament inundats 2 1 4 4 2 4 17 4 

53.113 Canyissars de Phragmites australis subsp. chrysanthus 1 1 2 4 1 1 10 3 

53.13 Poblaments de balques (Typha spp.) 1 1 3 4 1 1 11 3 

53.142 + 53.143 Poblaments de bova borda (Sparganium erectum s.l.) 1 1 3 4 1 3 13 3 

53.17 Poblaments de jonques (Scirpus spp.), d'aigües salabroses 1 1 3 4 1 3 13 3 

53.18+ Comunitats d'Iris pseudacorus (lliri groc), Polygonum salicifolium..., de les vores 
d’aigua de terra baixa 

2 2 3 4 1 4 16 4 

53.4 Creixenars i comunitats anàlogues (amb Glyceria spp... ), de fonts i vores de rierols 1 3 3 4 1 2 14 2 

53.61 Comunitats de cesquera (Saccharum ravennae), de sòls arenosos humits 1 1 3 3 1 3 12 3 

53.62 Canyars (d'Arundo donax), de vores d'aigua 1 1 2 1 2 1 8 1 

61.32 Pedrusques de la baixa muntanya mediterrània, catalanooccitanes 2 3 3 4 2 2 16 1 

62.1111 Roques calcàries amb vegetació casmofítica, termòfila, de les contrades 
mediterrànies 

1 3 3 4 2 1 14 1 

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

1 1 3 4 2 2 13 1 

62.2B+ Roques silícies ombrejades, amb vegetació comofítica de molses i falgueres, de 
les contrades mediterrànies 

2 1 3 4 1 3 14 1 

62.41 Roques calcàries colonitzades per líquens, no litorals 1 1 2 4 1 1 10 1 

62.42 Roques silícies colonitzades per líquens, no litorals 1 1 2 4 1 1 10 1 

62.7+ Roques i murs amb vegetació subnitròfila 2 1 3 2 1 1 10 1 

65.4 Coves i avencs 1 1 2 4 1 1 10 1 
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