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de Catalunya



Introducció

Diversitat d’usos dels bosc
Gestió complexa: lleure, conservació, producció...



Introducció

Inventaris forestals 
Valors mitjans: mides, edats, creixements...



Introducció

L’objectiu de l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya 
és:

Establir un catàleg de referència dels millors boscos 
a escala comarcal i de país, atenent als diversos 
usos i valors del bosc.
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Introducció

Què és un bosc singular?
Un bosc singular és aquell que presenta valors molt superiors als 
de la matriu de boscos que conformen un territori. 

• Les singularitats estan lligades a l’edat. 



Introducció

• Els valors que fan que un bosc sigui singular poden variar segons el 
col·lectiu

Valor de conservació
manteniment i millora de l’estat 

de conservació i de la 
biodiversitat

Valors social i cultural, 
actual o històric

Valor productiu 
actual i potencial productiu dels 

boscos

Valor coneixement
millora en el coneixement dels 

sistemes forestals



Introducció

• La singularitat és un caràcter relatiu al context de territori en què es 
valora. La determinació del valor d’un bosc es planteja a escala de país 
i a escala comarcal: un bosc considerat singular en una comarca podria 
no ser-ho en una altra comarca.

Comarca A Comarca B Comarca C

País



Boscos singulars

Boscos amb escassa intervenció humana 



Boscos singulars

Boscos amb espècies protegides, rares o amenaçades



Boscos singulars

Boscos amb un interès sociocultural i educatiu



Boscos singulars

Boscos amb una gestió modèlica
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Escala de paisatge
Fotointerpretació actual i històrica

Sobre el terreny
Parcel·les de mostreig
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Referents de país Referents comarcals



Participació local

Eina en línia

SIPAN – Inventari de Boscos Singulars de 
Catalunya

Formulari pdf

Fitxa_CercaBoscos.pdf



www.creaf.uab.cat/BoscosSingulars/

boscos.singulars@creaf.uab.cat

L’equip de l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya:
Dr. Marc Gracia, Jordi Vayreda, Joan Josep Ibàñez, Lluís Comas i Carles Batlles
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