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CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 

Per a l'elaboració d'aquest document s'han fet servir diferents fonts de dades. Algunes s’han utilitzat 

per a calcular els indicadors dels serveis ecosistèmics (com ara els Inventaris Forestals Nacionals), i 

d'altres per a fornir variables explicatives als models estadístics. Algunes d'aquestes variables 

explicatives han estat les sèries climàtiques de precipitació i temperatura (1961-2014) i les 

corresponents anomalies de precipitació i índex de sequera SPEI (1961-1989 i 1990-2014), 

principalment. La font d’informació utilitzada ha estat la d’una malla d'1 km x 1 km de resolució 

basada en una malla de dades diàries a 5 km de resolució espacial de precipitació (SPREAD, 

Serrano-Notivoli et al., 2017) i una altra malla de temperatura (STEAD, Serrano-Notivoli et al., 2019) 

que ens va facilitar el Dr. Sergio Vicente-Serrano (de l'IPE, Instituto Pirenaico de Ecología) per a tot el 

territori. Aquestes dades es van obtenir a partir bàsicament de la interpolació espacial de les 

estacions meteorològiques de l'Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Per als últims decennis la 

interpolació espacial ha tingut en compte també estacions meteorològiques automàtiques del 

Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient  (antic MAGRAMA, ara MITECO) i per a la precipitació, 

addicionalment, de les confederacions hidrològiques estatals, el Govern de Navarra i el Servei 

Meteorològic de Catalunya (SMC). Tot procés d’interpolació espacial comporta certs problemes, 

sobretot quan es pretén interpolar a zones topogràficament molt diferents (per exemple, zones de 

muntanya) o zones on hi ha menor densitat d'estacions. A aquesta dificultat s’hi afegeix que  el 

nombre d’estacions meteorològiques canvien en el temps, algunes deixen de subministrar informació 

(com ara algunes estacions de les empreses hidroelèctriques que van deixar de proveir dades del 

Pirineu passats els anys 1990) mentre que d’altres es van afegint a la xarxa progressivament, com 

seria el cas de la gran majoria d’estacions meteorològiques automàtiques a partir dels anys 2000.  

Aquestes circumstàncies fan que la malla resultant del període 1961-2014 amb la qual s'ha treballat 

en el present document presenti, en algunes regions del Pirineu occidental i de les comarques de la 

Catalunya Central, resultats per a l'anomalia de precipitació força diferents als  que es presenten a 

l’últim BAIC (Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics) del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC, 2019).  

Malauradament, no es disposa de cap altra malla de dades tan llarga (1961-2014) que millori l’única 

disponible actualment a aquesta resolució. Finalment, volem destacar que com a conseqüència 

d’això alguns dels resultats de l'estudi del Forestime que es resumeixen en aquest informe podrien 

ser lleugerament diferents segons la font d’informació climàtica utilitzada.  

Referències: 

Serrano-Notivoli, R., Beguería, S., Saz, M. Á., Longares, L. A., i de Luis, M. (2017): “SPREAD: a high-

resolution daily gridded precipitation dataset for Spain – an extreme events frequency and intensity 

overview”. Earth System Science Data, 9, pp. 721-738. doi:10.5194/essd-9-721-2017. 

Serrano-Notivoli, R., Beguería, S. i de Luis, M. (2019): “STEAD: a high-resolution daily gridded 

temperature dataset for Spain”. Earth System Science Data, 11, pp. 1171–1188. Doi:10.5194/essd-

11-1171-2019. 

SMC (2019): Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics 2018. Servei Meteorològic de Catalunya 

(https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima-ara/tendencia-climatica/) 
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INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
 

Els boscos són alhora els proveïdors i el suport d’una àmplia varietat de funcions i serveis 

ecosistèmics (SE) essencials tant per al bon funcionament dels ecosistemes com per al benestar de  

les societats humanes. Segons la FAO “els boscos haurien de ser vistos de forma integral com a part 

de l’espai rural i proveïdors de béns i serveis públics per a les generacions presents i futures” (FAO, 

2015). Ara bé, el canvi global (canvi climàtic, canvis d’usos del sòl, augment de la població mundial, 

etc.) està comportant que alguns d’aquests vectors de canvi actuïn com a amenaces que impacten 

sobre els boscos, amb especial incidència a la conca Mediterrània. Com a conseqüència d’aquests 

impactes els serveis ecosistèmics que proveeixen els boscos són també alterats.  

L’any 2016, el CREAF i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) van presentar el FORESMAP 

(Roces-Díaz et al. 2018a),  una col·lecció de mapes a escala municipal que cartografiaven els 

serveis ecosistèmics (SE) dels boscos de Catalunya. Aquesta cartografia va representar la 

primera aproximació a l’avaluació dels serveis ecosistèmics dels boscos de Catalunya. Es van 

escollir 15 indicadors per avaluar 10 SE dels boscos catalans que incloïen les categories de provisió 

(fusta, aigua, bolets), regulació (embornal de carboni, estoc de carboni, emmagatzematge d’aigua al 

sòl i les capçades, control de l’erosió, purificació de l’aigua), culturals (turisme rural) i indicadors de 

biodiversitat. A més d’avaluar el valor de cada indicador per cada municipi, es va estudiar quina 

relació tenen els SE entre ells i també en relació amb variables climàtiques (precipitació i 

temperatura) i variables socioeconòmiques. Algunes de les principals conclusions d'aquell treball són: 

a) que els SE només mostraven relacions positives entre ells (com més valor d’A més valor de B); b) 

que tant els serveis de regulació, provisió i fins a cert punt la biodiversitat tenen patrons espacials 

molt similars, mostrant valors més alts a les comarques de la meitat nord de Catalunya; mentre que 

els serveis culturals tenen un patró més lligat a la demanda que prové dels nuclis de població; i c) 

que tots ells estaven fortament relacionats amb el clima: amb la temperatura la relació era negativa 

(com més alta és la temperatura menys valor del servei ecosistèmic) i amb la precipitació la relació 

era positiva (com més plou, més alt és el valor del servei ecosistèmic).  

Així doncs, si els canvis previstos (i ja observats) del canvi climàtic són un clar augment de la 

temperatura i un canvi en el règim hídric, és de preveure que la provisió d’aquests SE per part dels 

nostres boscos canviï amb el temps. Aquesta és, precisament, una de les hipòtesis que hem 

recuperat al FORESTIME.  

Més tard (2017), es va presentar el FORESCALE (Roces-Díaz et al. 2018b), que avaluava quines 

diferències hi havia entre avaluar els SE a diferents escales de treball: escala local, escala municipal i 

escala comarcal. La importància d’aquest estudi raïa en posar de manifest que l’escala amb la qual 

estudiem fenòmens vinculats al territori té una importància cabdal que determina quins resultats 

n'obtenim. Sovint els estudis de SE es fan a escala comarcal (o fins i tot escales més grolleres, com 

ara regional). En el cas del FORESCALE, l’escala local venia determinada per les parcel·les del 

tercer Inventario Forestal Nacional  (IFN3) i era la que oferia un detall més fi. L’escala municipal era 

http://www.fao.org/3/a-i4868e.pdf
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la que ja s’havia fet servir al FORESMAP i una de les que té més sentit administratiu a l’hora de 

prendre decisions. Per últim, hi havia l’escala comarcal, també molt rellevant administrativament, 

però més grollera. Es van estudiar quines diferències hi havia en el patró espacial dels SE segons 

l’escala; quines eren les relacions entre els SE a cada escala i quines eren les zones de màxima 

provisió en cada cas (els hotspots). El FORESCALE va determinar que, en el nostre estudi, els 

resultats a l'escala més grollera (comarcal) perdien algunes relacions que es podien observar a les 

escales més petites. Les escales local i municipal mostraven, en general, resultats similars entre 

elles. Per tant: a) l’escala amb la que s’estudien els SE és molt rellevant per determinar les sinèrgies i 

compromisos que es produeixen entre ells i; b) l’escala municipal és l’escala més fidel a la informació 

original i a la vegada és adient a la presa de decisions.  

Tal i com s’apuntava més amunt, les amenaces del canvi climàtic poden modificar notablement els 

serveis ecosistèmics que ens ofereixen els nostres boscos: pot ser que ens n’ofereixen menys, de 

menor qualitat o fins i tot que en alguns casos deixin de proveir-ne. És per això que el FORESTIME 

ha estudiat quina ha estat la dinàmica dels SE dels boscos en els darrers 25 anys en relació als 

canvis detectats com a conseqüència dels canvis en el clima, la gestió forestal, la diversitat i 

l’estructura del bosc.  

OBJECTIUS DEL FORESTIME 
 

El tercer treball de l’estudi dels SE dels boscos de Catalunya que ha seguit el FORESMAP i el 

FORESCALE és el FORESTIME. Aquest tercer estudi té com a objectius principals: 

- Estudiar quins canvis s’han produït als SE dels boscos de Catalunya en els darrers 25 anys 

(1990-2014). 

- Estudiar si els canvis observats estan relacionats amb el clima i amb episodis extrems 

d’anomalies climàtiques.  

- Explorar quina influència poden tenir variables com ara la diversitat i l’estructura del bosc en 

els canvis detectats.  

- Estudiar si es produeixen sinèrgies i compromisos entre els canvis en els SE al llarg del 

temps a Catalunya i per a les diferents regions ecològiques (boscos mediterranis, montans i 

d’interior).  

METODOLOGIA  

Serveis ecosistèmics avaluats i els seus indicadors  
 

Atès que la fita principal d’aquest treball és estudiar els canvis dels SE al llarg de temps, va ser 

imprescindible que els indicadors que es van fer servir per avaluar els SE vinguessin de forma directa 

o indirecta de les dades dels Inventaris Forestals Nacionals (IFN), dels quals se’n disposa de 3 

edicions. La primera versió de la que es disposa és l’IFN2, que data de l’any 1990 aproximadament. 
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Les dades que es van fer servir pel FORESMAP eren les de l'IFN3, de l’any 2000, aproximadament. I 

al llarg del 2018 van fer-se públiques les dades de l'IFN4, amb data de l’any 2014. Això fa que 

actualment disposem de dades dels nostres boscos des de l’any 1990 fins el 2014. Així doncs aquest 

estudi es fonamenta exclusivament en les dades d'aquests tres IFN. 

 

Les dates de les diferents versions dels IFN són aproximades, ja que el treball de camp de tants 

milers de parcel·les no es pot acabar en un any. Per tant, es considera que les dades estan 

centrades en un any, però algunes parcel·les es poden haver fet uns mesos abans o més tard que la 

data de referència.  

El fet de fer servir únicament indicadors provinents dels IFN va obligar a descartar tots els indicadors 

que s’havien fet servir en els treballs previs i que provenien d’altres fonts d’informació com, per 

exemple, els indicadors culturals. Així doncs finalment es van avaluar 5 indicadors de SE: 3 de 

provisió i 2 de regulació, que es presenten detalladament més endavant. No es va identificar cap 

variable que es pogués avaluar a partir de les dades dels IFN que servís com a indicador de serveis 

culturals.  

Per altra banda, per a poder comparar els indicadors a escala de parcel·la al llarg del temps, calia 

que tots haguessin estat mostrejats en els tres inventaris. Donat que l'IFN4 ha reduït per raons 

pressupostàries aproximadament a la meitat el nombre de parcel·les respecte del mostreig que 

havien fet l'IFN2 i l'IFN3, el nombre total de parcel·les emprades al FORESTIME ha estat molt menor 

que en els estudis previs. En total s’han fet servir 3.418 parcel·les, que són les que s’observen a la 

Figura 1 i són aquelles que es van mostrejar tant a l'IFN2, l'IFN3 com a l'IFN4.  

 

Figura 1: Mapa de les 3.418 parcel·les emprades en l’estudi del FORESTIME. Són aquelles que es van repetir al IFN2, 

IFN3 i IFN4.  
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Els SE que es van avaluar van ser els que es mostren a la Figura 2. Quant als serveis de provisió, 

es va mesurar la producció de bolets comestibles com a indicador del servei d’aliments; l‘oferta de 

fusta (no necessàriament extreta del bosc, sinó l’increment del volum de fusta entre inventaris) com a 

indicador del servei de provisió de matèries primeres; i l'aigua exportada o blava (l'escorrentiu més 

l'aigua infiltrada) com a indicador de l’aigua dolça. Quant als serveis de regulació, es va mesurar la 

capacitat d’embornal de carboni com a indicador de la regulació climàtica; i l'erosió evitada pels 

boscos com a indicador del control de l’erosió. La resta d’indicadors que s’havien fet servir al 

FORESMAP i al FORESCALE s’han desestimat, ja que les fonts d’informació no eren les parcel·les 

del IFN i per tant no es disposava de la informació amb la mateixa resolució temporal. Per alguns 

dels indicadors es disposa de les dades dels 3 moments (IFN2, IFN3 i IFN4), mentre que per a 

d'altres es disposa tan sols de la diferència entre IFN3-IFN2 i IFN4-IFN3 ja que es tracta de taxes o 

dades de canvi. És el cas de l’oferta de fusta, que es va calcular a partir de la diferència entre els 

inventaris i també és el cas de l’embornal de carboni, que per definició és la diferència dels estocs de 

carboni entre dos moments. 

Per tal de poder tractar tots els indicadors de la mateixa manera, es mesura el canvi absolut 

entre l'IFN2 (1990), que hem considerat el temps 0 ("T0"); i l'IFN4 (2014), que hem considerat el 

temps 1 "(T1"), mesurant per tant el canvi total al llarg d’aquests 25 anys: 

 

 

Els indicadors es presenten a la següent figura (Figura 2), on també s'especifica el SE al que 

responen, les unitats en què està l'indicador, i el rang temporal de cadascun d'ells en T0 i T1.  

Figura 2: Serveis ecosistèmics avaluats, indicador que s’ha fet servir, unitats i rang temporal.  
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Per a la provisió d'aliments s'ha fet servir com a indicador la PRODUCCIÓ ANUAL DE BOLETS 

comestibles per parcel·la en kg/ha/any. Aquest indicador es basa en el treball de  De Miguel et al 

(2014), tal com es va fer amb el Foresmap, que proposa un model estadístic per a calcular la 

producció de bolets comestibles en pinedes. El model té en compte la composició de la parcel·la 

(espècie arbòria dominant), la seva estructura (àrea basal) i altres característiques com el pendent, 

l'orientació i l'altitud. Totes elles són constants al llarg del temps excepte l'àrea basal, que és diferent 

per a cada inventari. Per altra banda, la producció de bolets depèn fortament de les condicions 

meteorològiques concretes de l'estació en curs; per això el model també té en compte el clima. En 

concret, la temperatura màxima, la mitjana, la mínima i la precipitació entre els mesos d'agost i 

desembre. Per evitar que un any en concret pugui tenir un pes molt gran en l'estudi de la tendència i 

hi introdueixi un biaix, s'ha calculat la producció de bolets fent servir la mitjana dels 5 anys al voltant 

del moment T0 i T1 respectivament:  

- variables climàtiques a T0  promig del període 1988-1992 

- variables climàtiques a T1  promig del període 2013-2017 

D'aquesta manera s'evita en bona part que els valors a "T0" i a "T1" estiguin directament lligats a la 

meteorologia de l'any 1990 i 2014 respectivament. El model de producció de bolets només s’ha 

calculat per a les parcel·les que tenen algun pi com a espècie principal (tant masses pures com 

mixtes), per això hi ha un nombre menor de dades que a la resta d'indicadors.  

Pel que fa al servei de matèries primeres, l'indicador és L'OFERTA DE FUSTA per parcel·la, en 

m
3
/ha/any, que correspon al canvi en l'increment o creixement en volum amb escorça (volum del 

tronc) que s’ha registrat anualment entre inventaris. A cada parcel·la s'ha calculat el creixement de 

cada arbre com la diferència del valor del volum del tronc  entre l’IFN3 i l’IFN2 per al moment "T0" i la 

diferència entre l’IFN4 i l’IFN3 per al moment "T1". És a dir, l'indicador fa referència al creixement 

anual en volum amb escorça del bosc al llarg d'aquests anys. Ara bé, aquest valor és independent de 

la quantitat de fusta que realment s'ha extret del bosc (aprofitaments reals) o de les licitacions fetes, 

de manera que és un indicador d'oferta de SE i no d'ús del servei ni del flux.  

El servei de provisió d'aigua s'ha avaluat a partir de la ràtio entre l'AIGUA EXPORTADA anualment 

per cada parcel·la en l/m
2
/any respecte el total de precipitació. L'aigua exportada (o aigua blava) 

correspon a la diferència entre els litres d'aigua de la precipitació i els litres que la vegetació 

evapotranspira o intercepta amb les seves capçades. Del total de l'aigua que precipita es poden 

diferenciar 4 grans components: una part és incorporada i evapotranspirada per la vegetació 

(evapotranspiració); una altra és interceptada per les capçades i els troncs i acaba evaporant-se 

també (intercepció); una altra part circula pendent avall en forma d'escorrentiu (escorrentiu); i una 

darrera part s'infiltra al sòl més enllà de les zones on arriben les arrels i va a parar a rius i aqüífers 

(infiltració). Per tant, del total que plou tenim: evapotranspiració + intercepció + escorrentiu + 

infiltració. Els dos primers components són usats per la vegetació (aigua verda) i els dos segons són 

el que anomenem aigua blava i és precisament al que fa referència el nostre indicador. És important 

fer notar que aquest indicador conceptualment és  diferent a la resta: no és un servei produït pel bosc 

sinó que és aquella aigua que el bosc no utilitza. D'alguna manera, doncs, es podria entendre com un 
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indicador invers als SE del bosc (o un "diservice" tal i com s’hi refereix la literatura científica), ja que 

com més arbres hi ha, més evapotranspiració hi ha i, per tant, menys quantitat d'aigua blava acaba 

circulant cap a rius i aqüífers. No obstant, la presència de boscos en bon estat de conservació son 

essencials pel que fa a la qualitat de l'aigua que circula per escorrentiu i s'infiltra. Un cop calculada 

l'aigua blava a cada parcel·la, s'ha referit a la precipitació total per fer-ne la ràtio, de manera que 

l'indicador  respon concretament a "quina proporció de l'aigua que plou (precipitació total) pot ser 

aprofitada com a escorrentiu superficial i aigua infiltrada"; és a dir aigua blava / precipitació. 

Aquest indicador, com la producció de bolets, també és molt dependent de les condicions 

meteorològiques de l’any en curs. Per això, per "T0" s'ha calculat el valor mitjà d'aigua blava anual 

dels anys 1988-1992 i pel moment "T1" el valor mitjà dels anys 2012-2016, amb la intenció d’evitar 

que el valor calculat depengui d’un sol any. Aquest indicador s'ha avaluat a partir del model 

desenvolupat per De Caceres et al (2015), que inclou diferents paràmetres com variables climàtiques 

ambientals, quantitat d'aigua interceptada per les capçades i altres components relacionats amb la 

composició i estructura del bosc provinents de les parcel·les dels IFN.  

La regulació climàtica s'ha avaluat a partir de L'EMBORNAL DE CARBONI per parcel·la en t 

C/ha/any que correspon al canvi en la capacitat d’embornal registrat entre inventaris. Com en el cas 

de les MATÈRIES PRIMERES, aquest valor s’obté a cada parcel·la calculant l’embornal de carboni 

per diferència en l’estoc de C entre l’IFN3 i l’IFN2 (moment "T0") i el mateix amb les dades de l’IFN4 i 

l’IFN3 (moment "T1"), en els dos casos cal dividir aquesta diferència pel temps (en anys) 

transcorregut entre ambdós inventaris.  

El control de l’erosió  s’ha avaluat a partir d’un indicador que mesura l’EROSIÓ EVITADA pels 

boscos (coberta arbòria i sotabosc arbustiu), és a dir, la quantitat de sòl que no s’erosiona gràcies a 

la presència de boscos. Aquest indicador es calcula com la diferència entre l'erosió potencial màxima 

(la que es donaria si no hi hagués coberta forestal) i l'estima de la taxa d'erosió que es dóna amb una 

coberta forestal determinada. El sentit d'aquest indicador és que les capçades dels arbres intercepten 

i esmorteeixen l'aigua que arriba al sòl quan plou. A més les arrels i la fullaraca fan de malla 

protectora, retenint el sòl i evitant que s'erosioni. Aquest indicador està basat en l'equació RUSLE 

(Renard, Kenneth, et al, 1997; Panagos, et al. 2015), que calcula la quantitat de sòl erosionat segons 

la fórmula: 

RUSLE= L x S x K x R x C 

Essent L= longitud del pendent; S = Pendent; K= geologia o tipus de sòl; R = erosionabilitat de la 

pluja, és a dir, la capacitat de la pluja per provocar erosió; C= coberta vegetal. Les variables L i S 

(longitud del pendent i pendent) i K (tipus de sòl) són constants al llarg del temps i provenen d'una 

base de dades europea de Panagos et al. (2015). Ara bé, la variable R (erosionabilitat de la pluja) 

depèn de les condicions meteorològiques dels diferents episodis de precipitació: si la pluja cau en 

molt poc temps, ho fa amb més intensitat (com ara les pluges torrencials) i té més capacitat d'erosió. 

En canvi, si la mateixa quantitat d'aigua cau al llarg de més temps, la intensitat és menor i la seva 

capacitat d'erosionar també. Aquesta variable, que té en compte la precipitació i el temps durant el 

qual plou, s'ha calculat fent la mitjana dels 5 anys al voltant de T0 (1988-1992) i T1 (2013-2017) 
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respectivament per evitar que les condicions d'un any en concret tinguin un pes excessiu. La variable 

C (proporció de sòl nu, sense coberta vegetal) també canvia al llarg de temps, ja que depèn de la 

coberta vegetal: com més alt és el valor de C, major erosió es dóna, ja que hi ha més sòl nu; mentre 

que valors baixos de C donen lloc a valors baixos d'erosió, ja que correspon a cobertes més 

tancades i vegetades. Per tant, l'indicador de l'erosió evitada canvia al llarg del temps entre els 

inventaris en funció dels canvis ocorreguts en la coberta vegetal (C) i en la capacitat erosiva de la 

pluja (R). Les variables  de l'erosionabilitat i de la coberta vegetal de cada parcel·la han estat 

calculades per Moran-Ordonez et al. (submitted) a partir del model de De Caceres et al. (2018). 

  

 

 

 

 

 

Diversitat, estructura del bosc i aprofitaments 
 

Per tal d’explorar i caracteritzar els canvis ocorreguts en els SE durant el període estudiat s'han fet 

servir els següents factors i motors de canvi de diversitat, estructura i pertorbacions (Figura 3): 

 

Figura 3: Variables de biodiversitat, de l’estructura del bosc i de les pertorbacions que s’han fer servir per caracteritzar les 

parcel·les.  

Diversitat: Com a variables de diversitat s’ha tingut en compte el tipus de bosc de cada parcel·la a 

l’inici del període (T0), considerant bosc mixt (format per 2 o més espècies arbòries) o monoespecífic 

(format per una única espècie); i per altra banda l’índex de Shannon, per mesurar el canvi en la 

diversitat, i que es calcula atorgant diferents pesos a les espècies arbòries en funció de la seva 

proporció d’ocupació a la comunitat, mesurada en termes d’àrea basal total, relativa a cada inventari 

Tots els indicadors que s’han fet servir al Forestime són “potencials”, és a dir, no informen 

sobre l’ús real que s’ha fet d’un servei en concret a diferència, per exemple, de les rutes de 

“Wikiloc” que s’havien fet servir al Foresmap, que indicaven un ús real del servei cultural del 

lleure; o bé els aprofitaments de fusta, que també representaven el flux real de fusta que s’havia 

extret del bosc. En aquest cas tots representen l’ús potencial que es podria fer d’un determinat 

servei que el bosc proveeix.  
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separadament. Un cop calculat l'índex a IFN2 i IFN4, s'ha fet servir la diferència com a indicador del 

canvi de la diversitat. La fórmula emprada per calcular l'índex és: 

H’ = – Σ pi log pi 

on pi=  abundància de l'espècie i  respecte l'abundància total. 

Estructura del bosc: pel que fa a les variables de l’estructura del bosc, s’ha tingut en compte 

quina és l’espècie dominant de la parcel·la; quin és el DBH mitjà (DBH, diàmetre del tronc a l’alçada 

del pit) com a mesura de la maduresa i edat del bosc, i quina és l’àrea basal total (AB, com a mesura 

de la competència pels recursos) de la parcel·la a l’inici del període (T0).  

Aprofitaments: per últim, s’han inclòs els aprofitaments entenent-los com a pertorbacions a 

l’ecosistema. S’hi ha inclòs la gestió antiga (prèvia al 1990) i la gestió recent (entre 2000 i 2015). 

La diferència entre la gestió recent/antiga es justifica perquè una gestió antiga pot comportar al cap 

dels anys la millora d’alguns dels SE avaluats: si s’elimina la competència entre els peus, podria ser 

que els que quedin creixin millor i tinguin majors creixements, o millor capacitat d’embornal, etc. S’ha 

considerat gestió antiga aquella que es va detectar en el mostreig de l'IFN2 (per tant que s’havia fet 

abans d’aquell moment). En canvi, la gestió recent suposa una pertorbació que encara pot mantenir 

efectes al sistema durant els primers anys, i suposa un estrès que, previsiblement farà minvar alguns 

dels SE. S’ha considerat gestió recent aquella que s’ha detectat entre l'IFN3 i l'IFN4. Per tant, la 

gestió recent/antiga s’han inclòs com a 2 variables separades ja que, a priori, s’espera que tinguin 

efectes diferents sobre els SE.  

 

Variables climàtiques i anomalies climàtiques 

Un altre dels objectius del FORESTIME és explorar quina relació hi pot haver entre els canvis en els 

serveis ecosistèmics i les tendències climàtiques. Per aquesta raó era necessari també disposar de 

sèries climàtiques llargues per poder tenir un període de referència i comparar-lo amb el període 

d'estudi. La sèrie de dades utilitzada anava del 1961 al 2014. Així es va establir el període de 

referència del 1961 al 1989 (abans de l'inici del primer IFN) i el període d'estudi del 1990 al 2014 

(inclou quasi la totalitat del període d'estudi, excepte algunes parcel·les que es van fer el 2015). El 

període de referència és el que descriu quina tendència seguien les variables climàtiques abans del 

període d'estudi. Per tant, per calcular anomalies climàtiques es compara el període d'estudi amb el 

període de referència: 
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Les variables climàtiques i les anomalies que s'han estudiat són (Figura 4): la temperatura mitjana 

anual, la precipitació acumulada anual, l'anomalia de la temperatura, l'anomalia de la precipitació, el 

nombre d’anys que l'SPEI12 té un valor <-1.5 (anys molt secs), el valor mitjà de l'SPEI12 al llarg de la 

sèrie i el valor mínim que l'SPEI12 assoleix en tot la sèrie (com més negatiu és el valor, més severa 

és la sequera). L’SPEI (Standard Precipitation Evapotranspiration Index, Vicente Serrano, 2010) és 

un índex de sequera. Algunes d'aquestes variables, com l’SPEI a 12 mesos, s'han descartat amb els 

resultats de les anàlisi prèvies perquè no eren significatives i ja no han estat incloses en els models 

dels SE. Així finalment només s'ha tingut en compte les variables de la Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Variables climàtiques i d’anomalies que s'han fet servir per estudiar la relació amb els canvis dels SE.  

L'SPEI és un índex multiescalar de sequera basat en dades climàtiques (precipitació, radiació solar i 

temperatura), que representa l’anomalia de la diferència entre la precipitació i l‘evapotranspiració potencial 

(balanç hídric climàtic local). Es pot calcular amb finestres temporals d’entre 1 i 48 mesos (o més), fet que 

permet estudiar efectes de les sequeres a curt, mig o llarg termini. Valors positius de SPEI indiquen períodes 

més humits de l’habitual  i valors negatius són indicadors de períodes més secs de l’habitual. En el nostre cas 

hem escollit l'SPEI a 12 mesos ja que ens interessa estudiar com de sec o humit ha estat un any en concret. 
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Caracterització de les dades 

S’ha fet una caracterització descriptiva de les dades per tal de veure quin patró espacial tenen els 

indicadors i com han augmentat o disminuït al llarg dels 25 anys de dades. Per això s’ha calculat el 

valor de cada indicador en el moment T0 (valor al moment inicial de la sèrie de dades, IFN2, 1990) i 

en el moment T1 (valor al moment final de la sèrie, IFN4, 2014). Per saber quina tendència ha seguit 

l’indicador de cada SE s’ha restat el valor a T1-T0, de manera que valors positius indiquen un 

augment de la provisió del SE i valors negatius indiquen una disminució de la provisió del SE.  

Per a cada indicador o variable s’han generat mapes amb píxels de 5x5 km per tal que siguin més 

fàcilment identificables els patrons espacials i la seva interpretació. Cada píxel correspon al valor 

mitjà de totes les parcel·les de l'IFN que queden dins dels seus marges, tal i com s’exemplifica a la 

figura 5.  

 

Figura 5: Exemple de la generació dels mapes amb píxels de 5x5km a partir de les dades dels IFN. Totes les 

parcel·les que queden dins del píxels contribueixen a calcular-ne el valor mitjà que és representat als píxels. 

Caracterització dels boscos estudiats 

Catalunya s'ha dividit en 3 grans regions ecològiques (Figura 6): els boscos ibèrics d'interior; els 

boscos mediterranis costaners; i els boscos montans del Pirineu. L'objectiu de fer servir aquestes 

regions ecològiques és afinar l'anàlisi dels patrons espacials que segueixen els SE en cadascuna i 

l’evolució al llarg del temps. Ens plantegem si els canvis observats es produeixen d'igual manera a 

les tres regions o bé els patrons canvien d’una regió a una altra.  

 

Els possibles canvis en la provisió dels SE es produeixen o bé com a 

conseqüència de canvis succeïts en l'estructura i la composició del bosc 

(variables de biodiversitat, pertorbacions, estructura), o bé com a conseqüència de 

canvis succeïts al clima (previ a l’IFN2) i a les anomalies climàtiques entre l’IFN2 i 

l’IFN4.  
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Figura 6: Esquema de les tres regions ecològiques per a estudiar els SE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterització de les variables climàtiques 

Per tal de caracteritzar els canvis que s'han produït als SE durant el període d'estudi, en primer lloc 

es mostren els mapes de les anomalies climàtiques emprades. L'anomalia de la temperatura mitjana 

anual (esquerra de la Figura 7) s'ha calculat com la diferència entre el valor mitjà del període [1990-

2014] i el valor mitjà del període [1961-1989]. L'anomalia de la precipitació (dreta de la Figura 7) s'ha 

calculat com a diferència relativa a la precipitació del període [1961-1989]. Aquestes anomalies 

permeten veure com ha canviat la temperatura i la precipitació mitjanes des del període de referència 

fins el període estudiat.  

 

Figura 7: Mapes de les anomalies climàtiques de temperatura (a l'esquerra) i de precipitació (a la dreta). 
Representen la diferència entre el valor mitjà del píxel en el període d'estudi (1990-2014) respecte el valor mitjà 
del període de referència (1961-1989).  

S'observa que al llarg d'aquests anys s'han registrat increments de temperatura a tots els boscos de 

Catalunya (Figura 7, esquerra), la gran majoria per sobre dels 0.5ºC. Els increments més petits es 

troben a les comarques del nord de Barcelona i l’interior de Girona, a les comarques de Tarragona i 
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les terres de l’Ebre.  En canvi, es detecten increments al voltant d'1ºC o fins i tot més al llarg de la 

costa gironina i central, i una part del Pirineu i Prepirineu occidental.  

Pel que fa a l'anomalia de la precipitació (dreta de la Figura 7)  s'aprecia un descens de la 

precipitació d'entre -6.32 i -13.04% a la part nord-est de Catalunya, concretament en zones de les 

comarques com el Ripollès, part de l'Alta Garrotxa i l'Empordà, el Berguedà, la Cerdanya; i també a 

les muntanyes de Prades i els Ports i a l'oest de la Noguera. Ara bé, també es detecten algunes 

zones on s'ha registrat un increment de la precipitació d’entre 5.4 i 13.4%: des d'algunes zones de la 

Catalunya central fins al Pirineu i Prepirineu occidental. (vegeu consideracions prèvies pàg. 3)  

A la Figura 8 es mostra el mapa de l'SPEI mínim a 12 mesos registrat durant el període de 1990 al 

2014. Els colors més foscos indiquen zones on, al llarg del període, s’han detectat les sequeres més 

intenses. Els colors més clars també indiquen sequera, tot i que de menor intensitat. S’aprecia que hi 

ha zones de la Val d’Aran i Pallars, de l’Anoia i el Penedès i de les Garrigues, Priorat i Ribera d’Ebre 

a les que s’ha detectat algun episodi de sequera intensa (amb valors d’SPEI entre [-1.84, -2.7]). A la 

resta del territori la sequera ha estat de menys intensitat durant els anys estudiats.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 
 

Canvis estructurals del bosc en els darrers 25 anys 

Al llarg dels anys estudiats s’han produït canvis importants en l’estructura dels boscos de Catalunya. 

A la Taula 1 i a la Figura 9 es presenten els canvis en l’àrea basal, la biomassa aèria total i la densitat 

de peus entre l'IFN2 (1990) i l'IFN4 (2014) i el canvi en la superfície total entre les dues darreres 

versions del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC1993 i MCSC2009). De forma general 

s’aprecia un augment global en totes les variables: hi ha un 10 % més superfície de  boscos, 121.000 

ha addicionals malgrat les pèrdues de superfície durant el mateix període per incendis forestals. A 

més, són més densos (de 678 peus/ha a 843 peus/ha en global, 24% més densos) tant pel que fa a 

coníferes com a planifolis; i hi ha un 73% més de biomassa aèria acumulada i un 54% més d’àrea 

Figura 8: Mapa del valor mínim d'SPEI12 
registrat durant el període 1990-2014. Es 
representa el valor de l'any més sec 
registrat durant el període. Els valors 
negatius fan referència a situacions de 
sequera. Com  més negatiu és el valor, 
més forta va ser la sequera. 
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basal. Si mirem la informació desglossada entre planifolis i coníferes, s’aprecia que, malgrat que de 

forma general les coníferes tenen valors més alts de les variables estudiades, l’increment observat 

entre el 1990 i el 2015 és molt semblant entre els dos grups d’espècies. En suma, els boscos 

catalans han augmentat les existències en valors relatius per hectàrea i en valors absoluts durant 

aquest període. Els increments han estat semblants entre les coníferes i els planifolis.  

Taula 1: Valors mitjans i desviació estàndard de les principals variables estructurals del bosc al 1990 i al 2014: 
àrea basal (m

2
/ha), biomassa aèria total (t/ha) i densitat de peus (n/ha). La darrera columna correspon a 

l’increment de la superfície de bosc (ha) entre el MCSC1993 i el MCSC2009.  

  

    

Figura 9: Canvis en les variables d’estructura del bosc entre 1990 i 2015 per planifolis i coníferes.  

 

A la Figura 10 es mostra l’àrea basal en T0 (a l’esquerra). S’ha considerat aquesta variable en el 

moment inicial del període estudiat ja que descriu com era cada parcel·la de l'IFN pel que fa a 

l'ocupació de l’espai i a la competència pels recursos entre els arbres i, per tant, un dels determinants 

clau dels canvis dels SE. S’observen valors baixos d’àrea basal a la meitat sud de Catalunya i valors 

més alts al Pirineu occidental i bona part de la demarcació de Girona, muntanyes de Prades i Ports 

de Beseit. Pel que fa a la diferència de l’índex de diversitat (a la dreta de la Figura 10) entre T1-T0 

s’observa un patró molt heterogeni al llarg del territori.  
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Boscos 13.7±9.7 21.1±11.4 41.3±35.1 71.3±47.4 678±525 843±589 1,210,430 1,331,625 

Coníferes 14.4±10.4 21.9±12.3 40.6±35.6 69.9±47.0 610±469 746±503 - 775,999 

Planifolis 12.6±8.1 19.8±9.7 42.4±34.3 73.5±47.9 791±589 1003±679 - 555,626 
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Figura 10: Mapa de l’àrea basal (esquerra) a T0 i de la diferència de l’índex de Shannon (dreta) entre T1-T0.  

Cartografia dels canvis en els indicadors dels serveis ecosistèmics 

Per cadascun dels SE estudiats es presenten en colors blaus els mapes dels valors que l’indicador 

mostra en el moment T0 i T1 respectivament. Així, es pot observar quin es el patró espacial dels 

indicadors en el moment T0 i comparar-lo amb el moment T1. Per facilitar aquesta comparació s'ha 

afegit el mapa de la diferència entre T1-T0. En colors taronges i grocs es presenten els valors de 

canvi negatius, és a dir, aquells píxels on el valor del servei ecosistèmic ha disminuït al llarg dels 24 

anys estudiats i, en colors verdosos, els valors de canvi positius, és a dir, aquells píxels on el valor 

del servei ecosistèmic ha augmentat.  

 

 Provisió d’aliments – Producció anual de bolets (kg/ha/any) 

A la Figura 11 es mostren els patrons espacials que tenia aquest indicador en el moment T0 (a 

l’esquerra), al moment T1 (al mig) i la diferència entre ells T1-T0 (a la dreta, amb taronges i verds). 

S’aprecia que els valors més alts a T0 són al Pirineu central, l'Alt Urgell, Solsona i el Berguedà. Les 

pinedes dels Ports i Prades tenen valors molt baixos de producció de bolets tant per T0 com per T1. 

A simple vista el patró espacial a T1 és molt similar al de T0, malgrat que sembla que la producció de 

bolets s’hagi desplaçat muntanya amunt. De fet, el mapa de la diferència entre T1-T0 (a la dreta de la 

figura) mostra que es registra una disminució clara a la comarca del Solsonès, al sud de l’Alt Urgell i 

en alguns punts de l’Alta Garrotxa. Però en canvi, el Ripollès, el Berguedà, la Selva i la Cerdanya 

tenen pinedes on ha augmentat la producció de bolets. 

És important recordar que aquest indicador s'ha calculat només per a les parcel·les on la majoria 

d'espècies són pins (on habitualment creixen més bolets comestibles) i per tant el nombre total de 

píxels amb valor és menor que als mapes dels altres indicadors. 
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Figura 11: Mapes en els moments T0 i T1 de la producció de bolets (kg/ha/any) per a les pinedes de Catalunya, 

en colors blaus. En colors taronges i verdosos, mapa de la diferència de la producció de bolets entre el moment 

T1 i el moment T0.  

 

 Provisió d’aigua - Aigua d'escorrentiu (o aigua blava)  (ràtio en tant per u) anual per a 

cada parcel·la respecte el total de precipitació. 

L’indicador de la provisió d’aigua fa referència a l’aigua exportada anualment a cada parcel·la 

respecte a la precipitació total. És a dir, l’escorrentiu + l’aigua infiltrada que s’escola pel sòl cap a rius 

i aqüífers  (L/m
2
/any) en relació a la precipitació total (per tant, la ratio aigua exportada/precipitació). 

A la Figura 12 es mostren els patrons espacials que tenia l’indicador de la ratio d'aigua exportada 

respecte la precipitació total en el moment T0 (a l’esquerra), al moment T1 (al mig) i la diferència 

entre ells T1-T0 (a la dreta).  S'aprecia que els valors més alts (amb una ratio per sobre de 0.5) a T0 

són a la meitat nord de Catalunya i a la serralada prelitoral. També hi ha alguns punts de valors alts 

als Ports i els Pallars. A la resta del territori els valors del ratio d'aigua blava/precipitació són més 

baixos, com és el cas de les comarques de Lleida i del nord de Tarragona. Pel que fa a T1 s'aprecia 

un clar descens a tot el territori, i només queden algunes zones al nord-est amb valors alts de la ratio 

aigua blava/precipitació. Si ens fixem en el mapa de la diferència de T1-T0 s'observa que de forma 

general hi ha hagut un augment a la conca de l’Ebre i un descens clar a les conques internes. Només 

algunes zones de la Terra Alta, el Pallars, la Val d’Aran, l’Alt Urgell i la costa de la comarca de la 

Selva mostren un tímid increment d’aquesta ratio.  
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Figura 12: Mapes en els moments T0 i T1 de la ràtio d'aigua blava respecte la precipitació total, en colors blaus. 

En colors taronges i verdosos, mapa de la diferència d’aquesta ràtio entre el moment T1 i el moment T0.  

 

 Matèries primeres – oferta de fusta (m3/ha/any) 

Per avaluar el SE de provisió de les matèries primeres s'ha fet servir el valor d'oferta de fusta en 

m
3
/ha/any entesa com el creixement en volum amb escorça (volum del tronc) per comparació entre 

les parcel·les dels inventaris forestals. És a dir, a la fusta que podríem extreure del bosc de forma 

sostenible durant aquest període sense comprometre (reduir) els estocs del moment inicial.  

 A la Figura 13 es presenta el patró que segueix l'indicador de l’oferta de fusta per a T0 (creixement 

entre l'IFN2 i l'IFN3, a l'esquerra), T1 (creixement entre l'IFN3 i l'IFN4, al mig) i T1-T0 (diferència de 

creixement entre els dos períodes, a la dreta). S'aprecia que en els tres casos el patró espacial és 

força heterogeni al llarg del territori, amb valors que tendeixen a ser més alts a la meitat nord de 

Catalunya, però amb píxels més o menys dispersos. El mapa de la diferència entre l’oferta de fusta 

T1-T0 indica que hi ha hagut una disminució del creixement dels boscos (creixen més a poc a poc) a 

la terra baixa de la conca de Lleida i una bona part de les demarcacions de Tarragona i Terres de 

l’Ebre. En general els boscos del Tarragonès tenen taxes de creixement més lentes ja que es tracta 

de boscos mediterranis, amb arbres que sovint pateixen sequera, i dediquen més esforços a 

sobreviure que a créixer. En canvi, s’aprecia un augment en el creixement força generalitzat al 

Pirineu i Prepirineu. 
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Figura 13: Mapes en els moments T0 i T1 de l’oferta de fusta (m
3
/ha/any) entesa com el creixement dels boscos 

de Catalunya En colors taronges i verdosos, mapa de la diferència de l'oferta de fusta entre el moment T1 i el 

moment T0.  

 

 Regulació climàtica– embornal de carboni (t C/ha/any) 

Pel que fa al SE de la regulació climàtica s'ha emprat l'indicador de l'embornal de carboni en tones 

C/ha/any. Aquest indicador fa referència a la taxa amb la qual els boscos emmagatzemen carboni a 

les seves estructures lignificades (tronc, branques, arrels, etc.). Per tant l'embornal de carboni es 

calcula directament restant l'estoc de carboni d'un inventari respecte l'anterior. En el nostre cas, T0 

correspon a la diferència en els estocs entre IFN3-IFN2 i T1 correspon a la diferència entre IFN4 - 

IFN3. A la Figura 14 s'observa la capacitat d'embornal dels boscos catalans a T0 i a T1, i la diferència 

entre ells, és a dir, el canvi al llarg dels anys. En primer lloc, s'aprecia que a T0 els boscos que 

segresten més carboni són a la meitat nord de Catalunya, especialment les comarques gironines i 

zones del Prepirineu, així com les muntanyes de Prades. Per  T1, el patró és relativament similar, 

amb valors més alts mantenint-se a la meitat nord. Ara bé, el mapa de la diferència entre T1-T0 

mostra que hi ha una disminució de la capacitat d'embornal a les muntanyes de Prades i de forma 

dispersa a zones del litoral de Barcelona i Girona, zones interiors de Girona, alguns punts del 

Ripollès i la Cerdanya, però sense cap patró clar. En canvi, en alguns indrets del Solsonès i el 

Berguedà i el Bages s'hi aprecia un increment d'aquesta capacitat d'embornal. Aquest augment 

podria explicar-se per la recuperació dels boscos que es van cremar en els grans incendis del 1994 i 

el 1996. També s’aprecia un increment a algunes zones del prelitoral barceloní i gironí: Montnegre-

Corredor i Montseny.  
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Figura 14: Mapes en els moments T0 i T1 de l’embornal de carboni (t C/ha/any) dels boscos de Catalunya En 

colors taronges i verdosos, mapa de la diferència de l'embornal entre el moment T1 i el moment T0.  

 

 Control de l'erosió - erosió evitada (t sòl/ha/any) 

L'indicador es refereix a la quantitat de sòl que anualment no s’erosiona gràcies a la presència de 

boscos. A la Figura 15 s'aprecia que a T0 hi ha valors alts d'erosió evitada al Pirineu, Prepirineu i la 

serralada transversal. El mapa de l'erosió evitada a T1 mostra un patró espacial força semblant a T0. 

No obstant, la figura de la diferència entre T1-T0 revela que a bona part de les comarques de Girona 

i nord de Barcelona hi ha hagut una major pèrdua d'aquesta capacitat, ja que aquest mapa és capaç 

de recollir canvis molt petits entre T0 i T1 . Per contra, a la part més occidental del Pirineu s'hi ha 

registrat un augment de la capacitat d'evitar l'erosió per part dels boscos. A la meitat sud de 

Catalunya el SE del control de l’erosió s’ha mantingut pràcticament  igual al llarg del temps.  

 

Figura 15: Mapes en els moments T0 i T1 de l’erosionabilitat (t sòl/ha/any) que eviten els boscos de Catalunya. 
En colors taronges i verdosos, mapa de la diferència de l'erosionabilitat evitada pels boscos entre el moment T1 i 
el moment T0.  
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Sinèrgies i compromisos entre SE i entre variables explicatives 

 

Canvis observats en els SE per regions ecològiques durant el període estudiat  
 

De cara a analitzar els resultats s'han elaborat, per una banda, uns models lineals mixtes per tal 

d'entendre quines relacions hi ha entre els SE i les variables ambientals (climàtiques, 

d’estructura, i de diversitat); i per l'altra, unes correlacions per estudiar les sinèrgies o compromisos 

entre els SE tant a Catalunya com a cadascuna de les regions ecològiques.  

A la Taula 2 es presenten resumidament els canvis succeïts entre T0 i T1 per a tots els SE estudiats 

de forma global i per a cadascuna de les regions ecològiques. Als annexes (Taula A1) es mostra la 

taula original, amb els valors de les mitjanes i medianes per a cada SE en el moment T0 i T1.  

S’aprecia que de forma global els SE estudiats han patit una disminució generalitzada al llarg 

del període estudiat. Només el servei de l’erosió evitada ha crescut molt lleugerament al llarg 

d’aquests anys, tant de forma global a Catalunya com per a cadascuna de les regions ecològiques. 

Els boscos que mostren haver patit canvis més notables dels seus SE són els d'interior i els 

mediterranis; mentre que els boscos montans són els que presenten canvis més lleugers en general.  

Quant a la producció de bolets als boscos mediterranis i als montans s’hi ha detectat un lleuger 

increment, del 3.8% en els primers i del 1.9% en els segons, malgrat que el descens del 16% 

observat als boscos d'interior fa que de forma global a Catalunya es registri un lleuger descens 

d'aquest SE al voltant de l'1%. Pel que fa a l’oferta de fusta, s'observa un descens en totes les 

regions ecològiques. Així doncs, els boscos de Catalunya estan creixent a un ritme més lent a tot 

arreu (pel que fa referència a l’oferta de fusta), amb especial èmfasi als boscos d'interior i en menor 

mesura els mediterranis. Destaca especialment el SE de l’aigua blava/precipitació ja que ha disminuït 

molt arreu de Catalunya (prop del 29%), sobretot als boscos d’interior, on la disminució arriba al 

37.5% i al 34.2% als boscos mediterranis. En canvi, a la regió montana és on el descens és més petit 

(12%). Pel que fa a la capacitat d'embornal de carboni, també s'aprecia un declivi generalitzat, en 

aquest cas amb especial èmfasi als boscos mediterranis, on hi ha un descens del 20% d'aquest SE. 

L'únic servei que mostra un lleuger augment és l'erosió evitada, tot i que de forma global és subtil. 

Només els boscos d'interior i els montans tenen un increment una mica més notable, del voltant del 

20% i el 18%, respectivament.  

La regió dels boscos montans és on s’han detectat canvis en la provisió de SE més petits, amb 

l’excepció de l’erosió evitada, que hi ha crescut més que a cap altra regió. En canvi, els boscos que 

mostren canvis més grans en la provisió de SE són els boscos d’interior i els mediterranis.   
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Taula 2: Canvis observats en els SE dels boscos catalans observats en els darrers 25 anys. 

 

Sinèrgies i compromisos entre els SE 
 

Un altre dels objectius del Forestime és veure com es relacionen els SE entre ells, si es hi ha 

sinèrgies (a major provisió d’un servei, major provisió d’un altre) o bé compromisos o trade-offs (a 

major provisió d’un servei, menor d’un altre). A la Taula 3 es resumeixen les relacions entre els SE 

per a tot Catalunya entre els moments T0 i T1.  

Taula 3: Relacions (sinèrgies i compromisos) entre els diferents SE a Catalunya. Es mostren els resultats per 

T1-T0, és a dir, el canvi entre els dos moments. Les cel·les en  vermell mostren correlacions negatives 
significatives (compromisos) i en verd les relacions positives (sinèrgies). En gris, correlacions no significatives. 

Catalunya 

 Oferta de 
fusta 

Aigua 
blava 

Embornal 
de C 

Erosió 
evitada 

Bolets  0.25 -0.30 0.09 0.20 

Oferta de fusta - -0.14 0.69 0.13 

Aigua blava - - -0.07 -0.39 

Embornal de C - - - 0.07 

 

S’aprecia que hi ha relacions negatives significatives entre l’aigua blava i els altres SE. Això sembla 

corroborar que hi ha un cert compromís entre l’aigua blava i els altres SE, excepte amb la capacitat 

d’embornal, amb la qual no hi ha cap relació. Aquest resultat suggereix que els canvis en la capacitat 

d’embornal no tenen relació amb els canvis en l’aigua blava, de manera que, almenys en aquests 

darrers 25 anys, es manté la compatibilitat d’aquests dos SE.  

D’altra banda, la capacitat d’embornal tampoc no mostra relació amb el control de l’erosió, 

probablement perquè els boscos continuen segrestant carboni un cop la volta del bosc ja està 

tancada (capçades sobreposades), de manera que l'erosió evitada ni millora ni empitjora. 
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De forma general i segons els resultats, per poder augmentar en part la provisió d’aigua blava, caldria 

disminuir la provisió dels altres serveis ecosistèmics.  

Per altra banda, la resta relacions entre SE són totes positives. Destaca la relació positiva entre 

l’embornal de carboni i l'oferta de fusta, que és de 0.71: allà on s’ha donat un major canvi en el 

creixement dels boscos entre l'IFN2 i l'IFN4 (on l’oferta és més gran) és també allà on hi ha hagut un 

major canvi en la capacitat d’embornal dels boscos. També hi ha una relació positiva entre el canvi 

en la producció de bolets i els canvis en l’oferta de fusta i el control de l’erosió.  

Si ens fixem en les relacions entre SE per a cadascuna de les regions ecològiques estudiades (Taula 

4), s’observa que el patró de relacions és bàsicament el mateix que a escala de Catalunya. L’aigua 

blava també té relacions negatives amb tots els SE per a totes les regions ecològiques, excepte els 

boscos montans i mediterranis, on l’aigua blava i la capacitat d’embornal no mostren cap relació. És 

precisament als boscos montans (Pirineu) on es recull la major part de l’aigua en embassaments a la 

conca del Segre, de manera que pren especial rellevància que en aquestes zones no hi hagi cap 

relació (ni positiva ni negativa) entre el SE de provisió d’aigua d’escorrentiu i la capacitat d’embornal.  

Per altra banda, destaca especialment la correlació negativa entre el control de l’erosió i l’aigua 

blava. També és destacable que aquesta correlació negativa es manté clarament en les tres regions 

ecològiques. Pel que fa a la resta dels serveis tots tenen relacions positives, amb una única excepció: 

als boscos d’interior la capacitat d’embornal de carboni està negativament relacionada amb el control 

d’erosió, mentre que a les altres regions ecològiques la relació és lleu, però positiva. Es segueix 

detectant una correlació positiva i forta (sempre per sobre de 0.7) entre l’embornal de carboni i 

l’oferta de fusta en tots els tipus de bosc. Les altres correlacions són totes molt més febles.  

La regió dels boscos mediterranis és on hi ha menys correlacions significatives entre els diferents SE, 

si bé es mantenen la relació negativa entre el control de l’erosió i l’escorrentiu, i la relació positiva 

entre l’embornal de carboni i l’oferta de fusta.  
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Taula 4: Correlacions (sinèrgies i compromisos) entre els diferents SE per a cadascuna de les ecoregions: 

boscos interiors, mediterranis i montans. Es mostren els resultats per a T1-T0, és a dir, el canvi entre els dos 

moments. Les cel·les en vermell mostren correlacions negatives significatives (compromisos) i en verd les 

relacions positives (sinèrgies). En gris, correlacions no significatives. 

Boscos interiors 

 Oferta de 
fusta 

Aigua 
blava 

Embornal 
de C 

Erosió 
evitada 

Bolets  0.32 -0.33 0.04 0.21 

Oferta de fusta - -0.19 0.67 0.12 

Aigua blava - - -0.15 -0.58 

Embornal de C - - - -0.12 

 

Boscos mediterranis 

 Oferta de 
fusta 

Aigua 
blava 

Embornal 
de C 

Erosió 
evitada 

Bolets  0.18 -0.26 0.04 0.05 

Oferta de fusta - -0.17 0.70 0.10 

Aigua blava - - -0.10 -0.50 

Embornal de C - - - 0.07 

 

Bosco montans 

 Oferta de 
fusta 

Aigua 
blava 

Embornal 
de C 

Erosió 
evitada 

Bolets  0.32 -0.40 0.29 0.39 

Oferta de fusta - -0.11 0.70 0.21 

Aigua blava - - -0.11 -0.53 

Embornal de C - - - 0.12 

 

 

Relació dels SE amb les variables explicatives 
 

Els models estadístics utilitzats permeten analitzar quina relació tenen els canvis detectats en els SE 

(Taula 5) i les diferents variables explicatives que s’han fet servir. Els resultats d’aquests models 

estadístics permeten explicar de manera resumida i global la gran complexitat de les variables que 

intervenen en l’augment o disminució observats dels SE i les relacions principals que s’estableixen, 

però no tant per a predir possibles canvis futurs a partir de les variables explicatives.  
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A la taula A2 dels Annexes es presenten els resultats complets (numèrics) d’aquests models lineals. 

Però per tal de fer més entenedors i lleugers els resultats, a continuació es presenta una taula (Taula 

5) on els valors numèrics han estat substituïts per símbols i colors. Així doncs, les relacions positives 

entre els SE i les variables explicatives tenen la cel·la pintada de verd, i les relacions negatives de 

vermell. Segons si la relació entre SE i la variable explicativa és més forta o més feble (relació més o 

menys significativa) s'han pintat les cel·les amb major/menor intensitat de color.  

 

Taula 5: Esquema dels resultats obtinguts amb els models lineals entre els SE i les variables explicatives que 
han entrat als models (relacions significatives estadísticament). El color vermell representa relacions negatives 
entre variable i SE, i el verd relacions positives. La intensitat dels colors fa referència al grau de significació 
d’aquestes relacions: com més intens és el color més forta és la relació; i com més clar, més lleu.  

  

En relació a les anomalies climàtiques s’observa que no hi ha cap relació entre els canvis en els SE 

i el SPEI mínim i molt poca amb l’anomalia de precipitació. L’única anomalia climàtica que afecta els 

SE és la de la temperatura. Només l’aigua blava està positivament relacionada amb les dues 

anomalies; en el cas de l’anomalia de temperatura, hi ha una relació positiva amb l’oferta de fusta, 

mentre que per a la producció de bolets i el control de l’erosió la relació és negativa. Probablement la 

manca de relacions significatives amb l'anomalia de precipitació té a veure amb què aquesta variable 

té molta variabilitat interanual, i en tractar-se d’un valor mitjà els anys molt secs poden quedar 

compensats pels molt humits, de manera que els efectes poden quedar minimitzats. 

Per la seva banda, la precipitació mostra una relació positiva amb la producció de bolets, l‘oferta de 

fusta, l’aigua blava i el control de l’erosió; i no hi ha relació amb l’embornal de carboni. Aquestes 

relacions positives detectades són coherents amb els resultats obtinguts al Foresmap (Roces-Díaz, 

et al. 2018) que mostraven que la precipitació i la temperatura de cada municipi controlaven 

parcialment els valors dels SE.  
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Per altra banda, els resultats dels models mostren que les variables de gestió són importants a l’hora 

d’interpretar els resultats. S’observen tendències oposades segons si es tracta de gestió antiga 

(prèvia al 1990) o recent (2000-2015). Pel que fa a la gestió antiga (de fa més de 25 anys), s’observa 

una relació clarament positiva amb la producció de bolets i el control de l’erosió, i clarament negativa 

amb l’aigua blava. Aquesta gestió antiga es pot interpretar com que la gestió a llarg termini acaba 

tenint un efecte en general positiu sobre els SE. Ara bé, la gestió recent es pot interpretar justament a 

l’inrevés, com una pertorbació de la qual el bosc encara se'n ressent. Per aquesta raó s'observen 

relacions negatives amb tots els SE del bosc: si gestionem el bosc retirant fusta, o eliminant 

competència, etc... a curt termini hi ha menys capacitat de creixement, menor capacitat d'embornal, 

menys recobriment de capçades que puguin controlar l'erosió. No obstant hi hauria més aigua blava 

disponible. Això ens porta a plantejar un compromís (trade-off) entre tots els SE estudiats respecte 

l'aigua blava: sembla que la gestió permetria augmentar l'aigua blava (a curt termini, a llarg termini 

aquest efecte es perdria del tot o gairebé), però s'estaria perdent provisió de la resta de SE. Una 

anàlisi més fina de l’efecte de la gestió passaria per avaluar l’efecte de la intensitat de la gestió (p. ex. 

quantitat o proporció de fusta enretirada del bosc). 

Pel que fa a les variables de diversitat, un major augment de l’índex de Shannon suposa relacions 

clarament positives amb tres dels cinc SE: producció de bolets, embornal de carboni i control de 

l’erosió, mentre mostra una relació clarament negativa amb l’aigua blava, fet que suggereix que una 

major diversitat d’espècies suposa major capacitat d’explorar amb les arrels capes més o menys 

profundes del sòl i, per tant, que quedi menys aigua a rius i aqüífers. Els boscos mixts a penes 

mostren efectes sobre cap SE. 

Les variables d’estructura del bosc (àrea basal i DBH) són les que mostren més correlacions i 

més significatives de totes les estudiades. En el cas de l’àrea basal a l’inici del període (T0) la 

relació és negativa amb tots els SE excepte amb l’aigua d’escorrentiu, de manera que com més gran 

és l’àrea basal major reducció en la provisió de SE es detecta, suggerint que en una bona part dels 

boscos la competència pels recursos (sobretot aigua) dóna lloc a una reducció en la provisió 

d’aquests SE. Pel que fa a l’oferta de fusta i la capacitat d’embornal, com més elevada és la 

competència a l'inici del període estudiat (més àrea basal) menor és el creixement dels arbres perquè 

ja estan limitats (llum, aigua, etc.). No obstant, sorprèn que l'àrea basal inicial tingui una relació 

negativa amb el control de l'erosió i positiva amb l'aigua d'escorrentiu. A les zones on l’àrea basal ja 

era alta d’un inici, difícilment haurà crescut la coberta vegetal com per aconseguir millorar 

significativament l’erosió evitada. En canvi, en zones on l’àrea basal inicial era menor i ha pogut 

créixer, aquest SE sí que pot haver millorat significativament. En el cas del DBH, que és una mesura 

de la mida mitjana dels arbres, les relacions són totes són positives excepte per l’escorrentiu. El DBH 

mitjà es pot interpretar com una mesura de major maduresa i per tant suggereix que els boscos més 

madurs són més bons proveïdors de fusta, tenen major capacitat d'embornal i un major control de 

l'erosió ja que tenen capçades més grosses i tancades i distribuïdes en diferents capes. Ara bé, els 

arbres grossos tenen arrels més profundes que els joves, de manera que poden arribar a capes més 

profundes del sòl i aprofitar millor l'aigua, de manera anàloga al que passa amb la diversitat 

d'espècies.  
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És destacable que el SE de l’aigua blava tingui, en tots els casos, relacions contràries a la resta dels 

SE, la qual cosa és coherent amb els diferents trade-off ja comentats anteriorment (Taula 4). Si 

volem boscos que maximitzin l’aigua, és probable que en part vagi en detriment de la provisió de la 

resta de SE.  

Per últim, és important assenyalar que l’ús de determinades variables per al càlcul del valor dels 

indicadors, que després també s’han fet servir als models (com ara la precipitació, per exemple), 

impliquen certa redundància i suposen una limitació estadística molt difícil d’evitar.  

 

  

Els resultats del Foresmap representaven una "foto estàtica" que buscava entendre 

com s'explica el patró dels SE al llarg del territori. En aquell cas, les correlacions 

més destacables entre els SE i les variables explicatives eren amb la precipitació i 

la temperatura, és a dir, les variables climàtiques.  

En el cas del Forestime, que passa a ser una "foto dinàmica", el que s’analitza són 

els patrons de canvi dels SE en els darrers 25 anys. En aquesta anàlisi el que s’ha 

pogut constatar és que el que pesa més és l'estructura del bosc i la gestió recent o 

antiga que s'hi ha fet. El clima permet explicar, en part, com és l’estructura i la 

composició d’un bosc fruit de tota la seva història, però en canvi no explica tan 

directament la seva dinàmica recent. Per contra, l'estructura del bosc, fruit gairebé 

sempre directa o indirecta de la gestió, té uns efectes més determinants en els 

canvis detectats en els SE dels boscos.  

Això suggereix que la gestió forestal pot ser una eina útil per ajudar a adaptar els 

boscos al canvi climàtic perquè proporciona marge d'actuació per tal de maximitzar 

els SE que, com a societat, volem que els nostres boscos ens ofereixin. 
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CONCLUSIONS 
 

 Pel que fa a la caracterització física: 

- Durant els 25 anys de període d’estudi (1990-2014) el patró espacial de l'anomalia de temperatura 

mitjana presenta un increment d'entre 0.89 - 1.44 ºC al llarg de la costa de Barcelona i Girona, a una 

part del Pirineu i Prepirineu occidental.  

- El patró de l’anomalia de precipitació mostra un descens de la precipitació d'entre -6.32 i -13.04% a 

la part nord-est de Catalunya. 

- Durant el període estudiat els boscos de Catalunya han crescut de forma inequívoca: no només ha 

augmentat la superfície total entre 1993 i 2009 (al voltant d’un 10%), sinó també ho han fet la densitat 

de peus per hectàrea (24%), l'àrea basal (54%), i en biomassa aèria total (73%). Aquest creixement 

s'ha produït indistintament tant en planifolis com en coníferes. 

 Pel que fa als canvis observats en la provisió dels SE: 

- El Forestime ha posat de manifest que, de forma global, hi ha una disminució generalitzada de 

quatre dels cinc serveis ecosistèmics (SE) estudiats: producció de bolets (-1%), oferta de fusta (-7%), 

aigua d'escorrentiu (-29%) i capacitat d'embornal (-17%) en els darrers 25 anys. L’únic SE que ha 

millorat, però molt lleugerament, és el de l’erosió evitada (+1,6%). 

- Aquesta disminució es relaciona molt especialment amb l'estructura que tenia el bosc a l’inici del 

període d’estudi (1990). Això suggereix que la gestió (canvis en l’estructura del bosc) pot jugar un rol 

fonamental en els canvis en la provisió de determinats SE que els boscos ofereixen 

-Durant el període d'estudi (25 anys), els SE que han estat avaluats han patit una disminució global 

de la seva provisió. El servei que ha disminuït més és l'aigua blava, que per tot Catalunya té un 

descens del -29% i arriba fins el -38.7% a la regió dels boscos interiors i un -33% als boscos 

mediterranis.  

- L'única excepció d'aquesta disminució global dels SE és el de l'erosió evitada, que pels boscos de 

Catalunya en general ha augmentat amb un lleuger +1.6%. Aquest valor es desglossa per regions de 

maneres ben diferents: els boscos mediterranis mostren una disminució de l'erosió evitada (-11%); 

mentre que els boscos montans i interiors tenen increments del +18% i +20%, respectivament.  

- Els boscos de Catalunya han experimentat una reducció generalitzada en l‘oferta de fusta 

(creixement). Aquesta disminució és especialment acusada als boscos d'interior, amb un -14.5%. Per 

contra, els boscos montans només han vist reduïda aquesta oferta en un -1.2%.   

- S’ha detectat un importantíssim descens de la provisió d’aigua d’escorrentiu o aigua blava, de fins el 

-28.5% a tot Catalunya. No obstant, a la regió dels boscos montans, on es recull part de l’aigua en 

embassaments a la conca del Segre, aquest descens ha estat menor que a les altres regions: al 

voltant del -12%. En contrast, als boscos mediterranis, que coincideixen amb una part important de 
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l’aigua que recullen els embassaments de les conques internes, el descens arriba al voltant del 33% 

i, en boscos d’interior, quasi al -39%. 

- A Catalunya s’ha registrat també un descens generalitzat de la capacitat d’embornal dels boscos, 

de gairebé el -17%. És a dir, el ritme amb el que els boscos capturen CO2 ha disminuït de forma 

clara. Per ecoregions, la que més reducció ha patit és la dels boscos mediterranis, amb un descens 

del -20%, possiblement perquè són boscos que estan sotmesos a fort estrès hídric. Als boscos 

montans la reducció ha estat del voltant del -16%, mentre que als boscos d’interior no hi ha hagut un 

canvi perceptible.  

- La producció de bolets és el servei ecosistèmic que s’ha mostrat més estable durant el període 

estudiat: tan sols s’ha detectat una disminució del -1.0% a tot Catalunya. Ara bé, desglossat per 

ecoregions, destaca especialment la pèrdua del -16.9% dels boscos d’interior, mentre que els boscos 

montans i mediterranis tenen increments del 2.5% i 3.8%, respectivament.  

 Pel que fa a les relacions entre els SE: 

- De forma global no es detecta cap relació entre la capacitat d’embornal i l’aigua d’escorrentiu o 

aigua blava. Això fa pensar que si més no durant el període estudiat ambdós SE són compatibles,  

l’un no compromet l’altre.  

- Tampoc no es detecta relació entre la capacitat d’embornal i l’erosió evitada.  

- En canvi, els resultats apunten que hi ha un compromís entre l’aigua blava i la resta de SE. Així 

doncs, si volem incrementar l’escorrentiu, probablement disminuirem la resta de SE avaluats. 

Aquestes relacions són més febles o inexistents als boscos montans, excepte per a la producció de 

bolets que és clarament negativa. 

- La capacitat d’embornal i l’oferta de fusta presenten una relació positiva i forta, fet que no sorprèn, 

ja que una part important de la capacitat d’embornal està directament relacionada amb el creixement 

i, per tant, amb l’oferta de fusta.  

- Als boscos mediterranis és on hi ha menys relacions entre els SE, però s’hi mantenen la relació 

positiva entre oferta de fusta i embornal i la relació negativa entre l’erosió i l’escorrentiu, entre 

d’altres.  

 Pel que fa a la relació amb les variables explicatives: 

- La precipitació té un efecte positiu en el canvi en la producció de bolets, l‘oferta de fusta i el control 

de l'erosió i l’aigua blava però no mostra correlació amb la capacitat d'embornal de carboni.  

- Sorprenentment, les anomalies de precipitació tenen molt poca incidència en l'explicació dels canvis 

dels SE. L’anomalia de la temperatura té un efecte negatiu en la producció de bolets i el control de 

l’erosió i un sorprenent efecte positiu en l’aigua blava i l’oferta de fusta. 

- Els aprofitaments tenen tendències contràries segons si es mira la gestió recent o l’antiga. Una 

actuació forestal recent produeix una disminució generalitzada de quatre dels SE analitzats amb 

l’excepció de l’aigua blava. Els aprofitaments representen una pertorbació important per a 
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l’ecosistema que, a curt termini, representa una disminució del consum d’aigua ja que estem traient 

arbres del bosc, fet que sembla que es tradueix en un augment de l’aigua blava. Per contra, una 

gestió antiga (de fa més de 25 anys) no té efecte en tres dels cinc SE estudiats, excepte l’aigua 

d’escorrentiu on l’efecte és negatiu suggerint que un cop recuperat el LAI (Leaf Area Index), és a dir, 

l'índex d'àrea foliar, que representa la superfície de fulles verdes per unitat de superfície de sòl, el 

consum d’aigua torna als nivells previs a l’actuació forestal. Aquests resultats són coherents amb els 

exercicis de simulació que es van fer al projecte LIFE MEDACC, on també es detectà que les 

reduccions de cabal sota un escenari de canvi climàtic juntament amb la gestió del bosc eren 

inferiors que només sota l’escenari climàtic.  

- Aquests resultats suggereixen, doncs, que per intentar mantenir alts valors d’aigua blava caldria fer 

actuacions de gestió forestal intenses i amb períodes molt curts d’actuació. A més a més, el marc 

actual de canvi climàtic, que ens situa en un règim hídric més irregular i amb temperatures més altes 

(que impliquen una major demanada hídrica de la vegetació), no és molt plausible pensar que podem 

comptar amb què els boscos produeixin valors alts d’aigua blava.  

- La millora de la diversitat dels boscos (canvis en l’índex de Shannon) mostra relacions positives i 

significatives amb els canvis detectats en tres dels SE analitzats: producció de bolets, embornal de 

carboni  i erosió evitada. Només té un efecte negatiu en l’aigua blava.  

- L'estructura del bosc a l'inici del període d'estudi (àrea basal i DBH) té més importància que el clima 

a l'hora de determinar la dinàmica que han seguit els SE al llarg d'aquests 25 anys. Allà on l'àrea 

basal era més gran a T0, és on més reducció en els SE estudiats s’ha detectat, suggerint que hi ha 

una competència més elevada pels recursos. 

-Els boscos que el 1990 ja tenien valors alts de DBH (boscos amb arbres de mida gran de mitjana) 

estan associats amb una menor disminució dels SE. Aquest resultat suggereix que els boscos amb 

arbres més grans i madurs han vist com els SE que proveeixen han pogut augmentar, amb l'excepció 

de l'escorrentiu, que ha disminuït, ja que probablement amb les seves arrels poden arribar a capes 

més profundes i aprofitar millor l’aigua a diferents profunditats del sòl.  
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ANNEXES 
Taula A1: Canvis en els indicadors dels SE forestals estudiats per 1990 (T0) i 2014 (T1).  

    Total boscos de 

Catalunya 

Boscos ibèrics 

d’interior 

Boscos mediterranis 

costaners 

Boscos montans del 

Pirineu 

    
Mitjana Mediana Mitjana Mediana Mitjana Mediana Mitjana Mediana 

Bolets 

  

T0 35.66 32.05 28.22 29.23 31.54 30.42 53.86 52.15 

T1 35.31 28.12 23.45 23.44 32.75 27.48 55.19 58.9 

Oferta de 

fusta 

  

T0 3.28 2.58 2.25 1.65 3.34 2.65 3.95 3.20 

T1 3.05 2.35 1.92 1.46 3.06 2.41 3.89 3.23 

Aigua blava 

  

T0 0.38 0.37 0.32 0.30 0.38 0.37 0.42 0.43 

T1 0.27 0.23 0.20 0.15 0.25 0.22 0.37 0.37 

Embornal 

de Carboni 

  

T0 1.15 1.08 0.60 0.67 1.24 1.18 1.33 1.17 

T1 0.95 0.85 0.60 0.59 0.99 0.92 1.12 1.04 

Control de 

l’erosió 

  

T0 140.6 101.3 64.1 52.0 136.7 99.9 211.6 178.9 

T1 142.8 105.0 77.1 63.9 121.8 92.0 249.7 221.0 
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Taula A2. Efectes predits per als factors significatius del models lineal mixt, incloent la comarca on està 

cada parcel·la com a factor aleatori. Per a cada variable es mostra el coeficient estimat, l'error estàndard i 

la significació estadística: ***: p <0,001; **: p <0,01; *: p <0,05.   
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Bolets 
 

1.71 
±0.64 

** 

-1.30 
±0.63 

* 
- 

76.77 
±21.37 

*** 

-15.06 
±1.01 
*** 

1.22 
±0.14 
*** 

- 
66.52 
±6.13 
*** 

- 
-7.07 
±2.78 

* 
- 

Oferta 
fusta 

- 
-0.32 
±0.08 
*** 

- - 
-0.49 
±0.03 
*** 

- 
0.94 

±0.27 
*** 

3.93 
±0.51 
*** 

- 
0.57 

±0.25 
* 

- 

Agua 
blava 

-0.04 
±0.01 
*** 

0.04 
±0.01 
*** 

- 
-0.89 
±0.17 
*** 

0.08 
±0.01 
*** 

-0.005 
±0.001 
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-0.20 
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*** 
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* 
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** 

-0.12 
±0.02 
*** 

- 
1.21 

±0.24 
*** 

- - - - 

Control 
erosió 

5.42 
±1.84 

** 

-4.17 
±1.78 

* 
- 

189.55 
±50.47 

*** 

-12.04 
±0.70 
*** 

- 
63.97 
±6.55 
*** 

98.92 
±17.60 

*** 
- 

-25.45 
±7.12 
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