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1. OBJECTIUS 

Els objectius principals d’aquest projecte són: 

1.1. La localització geogràfica, delimitació i valoració de l’estat de conservació de la 

totalitat de prats humits de terra baixa menats en règim de dall al piemont del sector 

occidental de l’Albera. S’agafarà com a referència els prats inventariats per a la IAEDEN 

a l’any 2006  

1.2. Realitzar un inventari de cadascun dels prats segons el grau de conservació i una 

caracterització de les actuacions a realitzar pel seu manteniment.  

 

2. MATERIAL i MÈTODE 

2.1. Àmbit d’estudi 

El territori estudiat se situa al piemont de l’extrem sudoccidental de la serra de 

l’Albera i pertany administrativament als municipis altempordanesos de la Jonquera, 

Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes. La superfície total és 

d’aproximadament 70 Km2. El relleu és suau amb altituds que oscil·len entre els 75 i 

200 metres s.n.m. (figura 1). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Situació i mapa topogràfic de l’àmbit d’estudi 

 

2.2. Inventariació i georeferenciació 

A partir de l’estudi de l’any 2006 de la IAEDEN ha realitzat la localització i treball de 

camp per inventariar tots els prats de dall. Es parteix d’una base de dades de 98 prats 

repartits entre els municipis: Cantallops, Sant Climent Sescebes, Capmany i la Jonquera. 

Alhora es farà altres cerques per ampliar aquest inventari, principalment amb contactes 

de persones molt coneixedores i estudioses de l’àmbit d’estudi.  
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Cadascuna d’aquestes parcel·les es realitzarà un plànol, prenent com a base els 

ortofotomapes a escala 1:5 000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). I se’n farà 

una fitxa de catalogació d’acord amb el seu ús i estat actual.  

Un cop identificat l’ús actual de les parcel·les, s’intentarà esbrinar la propietat del prats 

per establir el nombre de propietaris com la relació entre la seva activitat professional i 

el manteniment dels usos agropecuaris. L’objectiu és disposar del màxim d’informació 

per a fer anàlisis com la distribució dels usos de les parcel·les i poder valorar la divisió 

de la propietat. 

 

3. METODOLOGIA D’ELABORACIÓ DE L’INVENTARI  

El nombre total de parcel·les inventariades corresponents a l’estudi realitzat a l’any 

2006 en règim de dall o pastura és de 98 parcel·les que s’han agrupat territorialment 

segons uns subconjunts. S’ha considerat convenient mantenir aquestes subunitats 

geogràfiques per poder tenir ena valoració temporal (15 anys) de l’evolució dels prats.  

En la següent taula es llisten les subunitats geogràfiques,. En cada fitxa dels prats s’ha 

reflectit el codi corresponent.  

 

Identificador del conjunt de prats Nbre. de prats Superfície total (ha) 

Prats de Font Esteve (VFE) 2 1.55 

Prats de la Cardonera (EPL) 5 0.87 

Prat de Grimaus (EET) 1 0.68 

Prats de Bell-lloc i mas Faig (BLF) 17 8.24 

Prats de can Paulí (PCP) 1 0.28 

Prats de mas Pey (PEY) 5 2.45 

Prats de Vilartolí (VIT) 5 1.60 

Prats de can Forcada i Planes d’Arners (FPA) 7 2.49 

Prats de mas Flaquer (FLA) 5 2.58 

Els Prats (VIN) 9 4.94 

Prats de Sant Climent Sescebes (SCS) 7 3.39 

Parts de la Corpella (PCO) 14 6.77 

Prats de Querafumat (QUE) 6 4.88 

Prats de les Closes (CLS) 4 2.22 

Prats rodalies Cantallops (PVC) 2 0.29 

Prats del barranc de les Tòrtores (PTO) 8 3.40 
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En cada fitxa s’ha reflectit la referència cadastral, així com el polígon i parcel·la del 

cadastre per poder referenciar geogràficament la seva ubicació. Cal tenir en compte 

que en la majoria dels casos són parcel·les molt petites i per aquest motiu s’ha 

considerat convenient realitzar un mapa per cada parcel·la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol de les subunitats geogràfiques 

També s’ha realitzat la tasca de localitzar més prats de dall, mitjançant el contacte de 

persones coneixedores del territori. Es van localitzar dos prats nous, un a Sant Climent 

Sescebes anomenat prat de Joan i l’altre a tocar de Mollet de Peralada, travessat pel 

petit vial de circumval·lació.  En el primer cas es va poder visitar i es va catalogar sense 

interès, doncs no hi havia cap planta característica dels prats de dall. I pel que a al de 

Mollet, caldrà anar-hi a la primavera per comprovar-ho.  
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4. INVENTARI PRATS DE DALL DE L’ALBERA 

 

 

 



CODI PRAT [001][PVC] NOM PRAT Prat de la Mestra  
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,32 ha 
    

 

 
 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17045A003000060000FU 

 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 9 

 
PROTECCIÓ: cap figura de protecció especial 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat molt pasturat que ha perdut l’interès com a 
prat de dall. A l’any 2006 ja tenia aquestes 
característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada càrrega 
ramadera que ha patit el prat. 

    
 



CODI PRAT [002] [PVC] NOM PRAT Prat d’en Fussimanya 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0.23 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A004000060000FX 
POLÍGON: 4 
PARCEL·LA: 6 

 
PROTECCIÓ: cap figura de protecció especial 
 

 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l’estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat de dall amb pastura que ha perdut 
l’interès com a prat de dall. A l’any 2006 ja tenia 
aquestes mateixes característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada 
càrrega ramadera que ha patit el prat. 
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CODI PRAT [003][004] [FPA] NOM PRAT Prats de can Forcada 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 1,7 ha 
    

 

 
 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17045A006000800000FL 
 

 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 80 

 
PROTECCIÓ: cap figura de protecció especial 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat abandonat. Segons visita de camp 
realitzada es considera que es podria fer una prova 
pilot per valorar la seva possibilitat de recuperació. 
Són prats que queden molt aïllats i allunyats de la 
influència d’altres prats de dall.  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Caldria considerar la possibilitat de fer un acord de 
custòdia 
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CODI PRAT [005] [PEY] NOM PRAT Prat d’en Leoncio 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 2.709,50 m2 (0,27 ha) 
 

 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord verbal realitzat l’any 2007 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un inventari florístic del prat. 

2. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la 
recol·lecció de llavors de la flora d’interès identificada per a la creació 
d’una col·lecció de llavors. 

3. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

4. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb 
compra de la bala d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. Dallar anualment el prat. 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

No ha estat possible inventariar aquest prat que es dallat molt aviat abans que es faci el treball de camp programant 
per a la resta de prats. 

 

 

 

REF. CADASTRAL: 17045A003001060000FA 
POLÍGON: 3 
PARCEL·LA: 106 (subparcel·les e i f) 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de protecció 

 

MAPA 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió 
dels prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat 
de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat actiu que es dalla anualment. 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 



CODI PRAT [006] [FPA] NOM PRAT Prat de l’Ayats 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 2,4 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A006001060000FP 
 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 106 

 
PROTECCIÓ: cap figura de protecció especial 
 

 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l’estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat de dall amb pastura que ha perdut 
l’interès com a prat de dall. A l’any 2006 ja tenia 
aquestes mateixes característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada 
càrrega ramadera que ha patit el prat. 
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CODI PRAT [007] [FPA] NOM PRAT Prats d’en Figueres 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,6 ha 
    

 

 
 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17045A006001010000FA 
 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 101 

 
PROTECCIÓ: sense figura de protecció especial 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat abandonat. Es considera que hi ha 
possibilitats de recuperar-lo, tot i que té molt de 
llenyós (amb perelloners)  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Es considera que es podria mirar de recuperar el 
prat, tot i que no és prioritària.  
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CODI PRAT [008] [FPA] NOM PRAT Prats d’Arners 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,7 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A006000980000FH 
 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 98 

 
PROTECCIÓ: sense figura de protecció especial 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat pasturat, però que hi hauria possibilitats 
de recuperar-lo. El seu propietari prefereix mantenir 
l’acord que té amb el pastor de les vaqus que hi 
pasturen.  

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Aquest acord no és viable fins que l’acord amb el 
vaquer es modifiqui.   

    
 



CODI PRAT  [009-010] [FPA] NOM PRAT Prat d‟Arners 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 7.838,0 m2 (0,78 ha) 
 

 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [2] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 
2. Realitzar un inventari florístic del prat. 
3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció de 

llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de 
llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 
5. Cedir les bales d’herba al vaquer. 

PROPIETARI 1. No pasturar les vaques mentre hi hagi acord. Per això, l’acord és a tres bandes: 
amb el propietari, amb el vaquer –en Pere Guillamet- i la IAEDEN. 

2. El vaquer, a més, es compromet a mantenir l’acord previ que tenien vigent. 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

El prat de llevant [codi 009] presenta una considerable riquesa florística, amb un bon grapat d‟espècies pròpies dels 
prats de dall, tot i que amb una abundància molt inferior a l‟esperada però que permet pensar en una bona capacitat 
de recuperació. El nombre de gramínies i lleguminoses és superior al de la mitjana dels prats estudiats. Com aspecte 
negatiu, constatar la presència de diverses plantes ruderals i oportunistes i tres de les quatre plantes foresters que 
han arribat a créixer en els prats, que aprofiten els espais oberts pel ramat en l‟herbassar i es veuen 
afavorides per aquest règim de pertorbació continuat. En el prat de ponent [codi 010], la riquesa d‟espècies és 

 

REF. CADASTRAL: 17045A006000980000FH 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 98 (subparcel·les f i g) 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de protecció 

MAPA 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 
prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 
Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que no es dalla i es pastura. L‟alta càrrega ramadera de la zona no 
permet conservar en òptimes condicions el prat. 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
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inferior i hi ha una elevada abundància de plantes ruderals que no són pròpies d„un prat de dall. 

Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom científic 
de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i utilitzades en 
la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color vermell. 

[009] 

Gramínies 
 AGROSTIS [Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera]

 BELLUGUET PETIT [Briza minor L.]

 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus]

 CANYÍS [Phragmites australis (Cav.) Trin. subsp. australis]

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.]

 GAUDÍNIA [Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.

 GRAM [Cynodon dactylon (L.) Pers.]

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.]

 PÈL DE BOC [Vulpia muralis (Kunth) Nees]

Lleguminoses 
 LOT BANYUT [Lotus corniculatus L.]

 LOT D’AIGUAMOLL *Lotus pedunculatus Cav.+

 TRÈVOL BLANC [Trifolium nigrescens Viv.]

 TRÈVOL DE LLAPASSA [Trifolium lappaceum L.]

 TRÈVOL DE PRAT [Trifolium pratense L.]

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreber in Sturm]

 TRÈVOL LLUENT [Trifolium strictum L.]

 TRÈVOL MENUT [Trifolium dubium Sibth.]

 VECERA BORDA [Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.]

Altres 
 BOSSES DE PASTOR [Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.]

 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench]

 CAMAMILLA BORDA [Anthemis arvensis L.]

 CENTÀUREA JÀCEA [Centaurea jacea L. subsp. vinyalsii (Sennen) O. Bolòs, Nuet et Panareda]

 CONIZA SUMATRENCA [Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker]

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.]

 CREIXEN PIRINENC [Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.]

 CREPIS HERISAT [Crepis setosa Haller f.]

 ENCIAM BORD [Lactuca serriola L.]

 
Altres (cont.) 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.]

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.]

 GATELL [Salix atrocinerea Brot.]

 GERANI RETALLAT [Geranium dissectum L.]

 Gnaphalium subfalcatum Cabrera

 HERBA BORROSA [Kickxia elatine (L.) Dumort.]

 HERBA COTONERA [Filago pyramidata L.]

 HERBA DELS CANTAIRES [Sisymbrium officinale (L.) Scop.]

 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.]

 JONC ARTICULAT [Juncus articulatus L.]

 JONC BOVAL [Scirpus holoschoenus L.]

 LLENGUA DE BOU [Echium plantagineum L.]

 LLETEROLA D'HORT [Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia]

 LLETSÓ D'HORT [Sonchus oleraceus L.]

 LLETSÓ FI [Sonchus tenerrimus L.]

 LLETSÓ PUNXÓS [Sonchus asper (L.) Hill]
 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.]
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 LLONGERA INTEGRIFÒLIA [Andryala integrifolia L.]

 MÀSTEC [Chrondrilla juncea L.]

 MELANDRI BLANC [Silene latifolia Poiret]

 MOLINETS [Silene gallica L.]

 MORRO DE PORCELL [Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. hispidus (Roth) Kerguélen]

 NOMOBLIDIS RAMIFICADA [Myosotis ramosissima Rochel in Schultes]

 PAREDELLA CRESPA [Rumex crispus L.]

 PELOVELLA [Cerastium glomeratum Thuill.]

 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.]

 RANUNCLE SARD [Ranunculus sardous Crantz]

 SENECI DEL CAP [Senecio inaequidens DC.]

 SENECI LÍVID [Senecio lividus L.]

 SUASSANA BLANA [Geranium molle L. subsp. molle]

 TRENCA-NUA [Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum]

 ULL DE BOU [Chrysanthemum segetum L.]

 VERÒNICA ARVENSE [Veronica arvensis L.]

 XENIXELL [Senecio vulgaris L.]

[010] 

Gramínies 
 BLAT DE SANT JOAN [Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang.] 

 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus] 

 CUGULA [Avena barbata Pott ex Link in Schrad.] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 MARGALL LLARG [Bromus sterilis L.] 

 RAIGRÀS [Lolium perenne L.] 

Lleguminoses 
 GARLANDA PILOSA [Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.] 

 SERRADELLA [Ornithopus compressus L.] 

 
Lleguminoses (cont.) 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreber in Sturm] 

 TRÈVOL LLUENT [Trifolium strictum L.] 

Altres 
 BLET BLANC [Chenopodium album L.] 

 BOSSES DE PASTOR [Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.] 

 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CAMAMILLA BORDA [Anthemis arvensis L.] 

 CARDOT [Carduus pycnocephalus L.] 

 CREIXEN PIRINENC [Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.] 

 ENCIAM BORD [Lactuca serriola L.] 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 GAVARRERA [Rosa canina L.] 

 HERBA DELS CANTAIRES [Sisymbrium officinale (L.) Scop.] 

 JUNÇA [Carex divisa Huds.] 

 LLONGERA INTEGRIFÒLIA [Andryala integrifolia L.] 

 MALVA [Malva sylvestris L.] 

 MOLINETS [Silene gallica L.] 

 NOMOBLIDIS RAMIFICADA [Myosotis ramosissima Rochel in Schultes subsp. ramosissima] 

 RANUNCLE SARD [Ranunculus sardous Crantz] 

 ROMÀS [Rumex conglomeratus Murray] 

 SENECI DEL CAP [Senecio inaequidens DC.] 

 

 SUASSANA BLANA [Geranium molle L. subsp. molle] 

 ULL DE BOU [Chrysanthemum segetum L.] 

 

PRODUCCIÓ i CARACTERÍSTIQUES DE L’HERBA 
Prats d'Arners [009] gramínies lleguminoses altres 
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% tàxons mostra 30,16 14,29 55,56 

pes fresc total (kg/ha) 5.695,80 229,20 3.210,80 9.135,80 

% tàxons pes fresc 62,35 2,51 35,15 

mat. seca total (kg/ha) 2.315,00 147,40 856,50 3.318,90 

% tàxons mat. seca 69,75 4,44 25,81 
 

 

Tant la producció d‟herba com el percentatge de cadascuna de les fraccions és similar a la del conjunt de prats de 
dall de l‟Albera. El percentatge final de lleguminoses en la matèria seca és un xic inferior a l‟observada en altres prats, 
tot i que la variabilitat en les diferents mostres és molt alta. En el prat de ponent la qualitat de l‟herba, sense haver 
estat analitzada, ha de ser menor a causa de l‟abundància de plantes oportunistes i de llocs remenats, que haurien 
d‟anar sent substituïdes per plantes de major interès farratger un cop disminuïda la pressió de pastura. 
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CODI PRAT [011] [VIN] NOM PRAT Prats del còrrec del pou 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,6 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A006001350000FY 
 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 135 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que s’havia pasturat i actualment està 
abandonat amb presència de material llenyós. És un 
prat interessant a recuperar, però té dificultats en 
l’accés. A l’any 2019 es va intentar localitzar el 
propietari , però no va ser possible.  

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No és impossible, però hi ha dificultats de maneig i 
d’arribar a un acord.  
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CODI PRAT [012] [VIN] NOM PRAT Prats d’amunt 
  

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,7 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000020000FQ 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 2 

 
PROTECCIÓ: prat inclòs a  Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

Aquest prat es va visitar a l’any 2016 i alhora es va 
catalogar com a prat recuperable.  

A l’any 2020 es considera que és un prat 
irrecuperable, doncs no queda cap indici de 
vegetació associada al prat de dall.  

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord no viable.  
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PROPIETARI [013] [VIN] NOM PRAT Els prats 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,7 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000060000FF 
 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 6 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat abandonat i que anys enrere havia estat 
pasturat. Es veu viable fer un acord de cust`doia per 
recuperar el dall. A l’any 2018 es a fer un intent de 
localitzar el propietari per fer un acord, però no va ser 
viable.  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Es considera viable fer un acord de custòdia, si es 
pot trobar el propietari.  
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CODI PRAT [014] [VIN] NOM PRAT Els prats 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,6 ha 
    
  

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000050000FT 
 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 5 

 
PROTECCIÓ: Xarxa natura 2000 
 

 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l’estudi “Inventari, estat de conservació 
i propostes de gestió dels prats de dall de terra baixa 
del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 
Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat de dall abandonat irrecuperable. A l’any 
2006 ja tenia aquestes mateixes característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada càrrega 
ramadera que ha patit el prat. 
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CODI PRAT [015] [VIN] NOM PRAT Els prats 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,34 ha 
    
  

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000040000FL 
 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 4 

 
PROTECCIÓ: Xarxa natura 2000 
 

 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l’estudi “Inventari, estat de conservació 
i propostes de gestió dels prats de dall de terra baixa 
del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 
Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat de dall abandonat irrecuperable. A l’any 
2006 ja tenia aquestes mateixes característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per la manca de 
possibilitat de recuperar el prat 
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CODI PRAT [016] [VIN] NOM PRAT Els prats 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,38 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000090000FK 
 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 4 

 
PROTECCIÓ: Xarxa Natura 2000 
 

 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat molt pasturat que ha perdut l’interès com a 
prat de dall. A l’any 2006 ja tenia aquestes 
característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada càrrega 
ramadera que ha patit el prat. 
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CODI PRAT [017] [VIN] NOM PRAT Prat de l’Aniol 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,68 ha 
    
  

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000080000FO 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 8 

 
PROTECCIÓ: prat inclòs a Xarxa Natura 2000 
 

 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

A l’any 2006 aquest prat era pasturat i es considera 
que ha continuat així fins ara.  

Tot i que ha perdut bona part dels dominis de les 
plantes de prats de dall, es considera que encara 
podria tenir certa potencialitat. Seria un dels prats 
que caldria sembrar amb llavors recol·lectada d’un 
prat donant.  

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Es considera viable signar un acord per intentar la 
seva recuperació, tot i que no serà tasca fàcil.  
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CODI PRAT [018] [VIN] NOM PRAT Els prats 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,78 ha 
    
  

 
 
 
   
 REF. CADASTRAL: 17045A005000070000FM 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 7 

 
PROTECCIÓ: prat inclòs a Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat actiu amb pastura d’elevat interès ecològic. 
A l’any 2006 ja tenia aquestes característiques. 

La seva qualitat ha disminuït lleugerament, però es 
considera viable la seva recuperació.    
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Pel seu interès ecològic es considera prioritari signar 
un acord de custòdia. Però la seva dificultat radica 
amb la manca d’entesa amb el propietari.  
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CODI PRAT [019+020] [PEY] NOM PRAT Prats d’en Pey 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 6.782m2 (0,68 ha) 
 

 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori. Hi ha hagut un canvi de propietari i caldria fer una 
revisió de l’acord.  [1] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un inventari florístic del prat. 

2. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció de 
llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de llavors. 

3. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

4. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb compra de la 
bala d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. Gestió activa del prat amb un dall anual. 

 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

En aquestes dues parcel·les hi trobem la majoria de les plantes que considerem representatives de la flora típica 
d‟un prat de dall. Algunes d‟elles com el trèvol patent o algunes bulboses com la nadala i diverses espècies 
d‟orquídies mostren la constància en el manteniment de les condicions idònies per aquestes plantes tan singulars 
que s‟han anat perdent una gran part dels prats. A més hi trobem algunes espècies pròpies de boscos caducifolis i, 
per tant, molt rares a baixa altitud i en territoris de clima mediterrani. Existeix un petit grup de plantes ruderals 
concentrades sobretot a la zona nord del prat. 

Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom 

 

 

REF. CADASTRAL: 17045A003000990000FE 
POLÍGON: 3 
PARCEL·LA: 99 (subparcel·la c) 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de protecció 

MAPA 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 
prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 
Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat actiu que es dalla anualment. 

INTERÈS DEL PRAT I 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 



científic de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i 
utilitzades en la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color 
vermell. 

Gramínies 
 BELLUGUET MITJÀ [Briza media L.] 

 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus] 

 DANTÒNIA [Danthonia decumbens (L.) DC. in Lam. et DC.] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 FENÀS MASCLE [Dactylis glomerata L.] 

 GAUDÍNIA [Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 HERBA MOLLA [Holcus lanatus L.] 

 MARGALL LLARG [Bromus sterilis L.] 

Lleguminoses 
 GARLANDA PILOSA [Vicia villosa Roth] 

 GINESTA DE TINTORERS [Genista tinctoria L.] 

 GUIXÓ DE PRAT [Lathyrus pratensis L.] 

 GUIXÓ HIRSUT [Lathyrus hirsutus L.] 

 LOT D’AIGUAMOLL *Lotus pedunculatus Cav.+ 

 MELGÓ DE LLAPASSA [Medicago polymorpha L.] 

 SERRADELLA [Ornithopus compressus L.] 

 TRÈVOL BLANC [Trifolium nigrescens Viv.] 

 TRÈVOL DE PRAT [Trifolium pratense L.] 

 TRÈVOL LLUENT [Trifolium strictum L.] 

 TRÈVOL PATENT [Trifolium patens Schreber in Sturm] 

 TRÈVOL REPENT [Trifolium repens L.] 

 VECERA BORDA [Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.] 

Altres 
 AGRELLETA DE BOU [Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus] 

 ALLASSA GROGA [Narcissus tazetta L. subsp. tazetta] 

 BOTÓ D'OR [Ranunculus repens L.] 

 CALCIDA [Cirsium arvense (L.) Scop.] 

 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CAMAMILLA BORDA [Anthemis arvensis L.] 

 CÀREX HIRSUT [Carex hirta L.] 

 CÀREX RIBERENC [Carex riparia Curtis] 

 
Altres (cont.) 
 CENTÀUREA JÀCEA [Centaurea jacea L. subsp. vinyalsii (Sennen) O. Bolòs, Nuet et Panareda] 

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.] 

 CREPIS CAPIL·LAR [Crepis capillaris (L.) Wallr.] 

 ESCABIOSA MOSSEGADA [Succisa pratensis Moench] 

 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 FONOLL [Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Cout.] 

 GALLS [Serapias lingua L.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GERANI RETALLAT [Geranium dissectum L.] 

 GRACÍOLA [Gratiola officinalis L.] 

 GRAM NEGRE [Potentilla reptans L.] 

 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 HIPÈRIC TETRÀPTER [Hypericum tetrapterum Fr.] 

 JONC DE GALÀPET [Juncus buffonius L. subsp. bufonius] 

 LLENGUA DE BOU [Echium plantagineum L.] 

 LLETSÓ D'HORT [Sonchus oleraceus L.] 

 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.] 

 LLONGERA INTEGRIFÒLIA [Andryala integrifolia L.] 
 LÚZULA CAMPESTRE [Luzula campestris (L.) DC.] 
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 MALVA [Malva sylvestris L.] 

 MOLINETS [Silene gallica L.] 

 MORRO DE PORCELL [Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. hispidus (Roth) Kerguélen] 

 ORQUIS D'AIGUAMOLL [Orchis laxiflora Lam. subsp. laxiflora] 

 PAREDELLA CRESPA [Rumex crispus L.] 

 PARRACA [Picris hieracioides L. subsp. hieracioides] 

 PASTANAGA BORDA [Daucus carota L. subsp. carota] 

 PELOVELLA [Cerastium glomeratum Thuill.] 

 PLANTATGE DE FULLA ESTRETA [Plantago lanceolata L.] 

 PLATANTERA BIFÒLIA [Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard] 

 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.] 

 RANUNCLE SARD [Ranunculus sardous Crantz] 

 RÈVOLA BORDA [Sherardia arvensis L.] 

 SENECI DEL CAP [Senecio inaequidens DC.] 

 SERRÀTULA TINTÒRIA [Serratula tinctoria L.] 

 SUASSANA BLANA [Geranium molle L. subsp. molle] 

 

PRODUCCIÓ i CARACTERÍSTIQUES DE L’HERBA 
 

Prat de can Pey [019+020] gramínies lleguminoses altres 
 

% tàxons mostra 27,91 18,60 53,49 

pes fresc total (kg/ha) 5.206,80 843,90 4.011,50 10.062,20 

% tàxons pes fresc 51,75 8,39 39,87 

mat. seca total (kg/ha) 2.041,30 268,20 1.237,90 3.547,40 

% tàxons mat. seca 57,54 7,56 34,90 
 

 

 

Tant la producció d‟herba com el percentatge de cadascuna de les fraccions és similar a la del conjunt de prats de 
dall de l‟Albera. Les plantesde la fracció “altres”, que donen singularitat a aquest prat, no representen un percentatge 
gaire més elevat de la matèria seca. El nombre de gramínies és baix però la seva aportació a la matèria seca final no 
és molt inferior a la del conjunt de prats de l‟Albera. 
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CODI PRAT [021] [PEY] NOM PRAT Prat d’en Llarguet 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 5.175 m2 (0,52 ha) 

 

 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori. Caldria revisar aquest acord, doncs la propietat volia 
vendre el prat     

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un inventari florístic del prat. 

2. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció de 
llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de llavors. 

3. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

4. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb compra de la 
bala d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. Gestió activa del prat amb un dall anual. 

 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

Prat amb una composició florística rica en espècies pròpies de prats de dall amb alguns rodals de plantes més 
oportunistes i de llocs remenats puntualment. La presència de plantes introduïdes, com el seneci del Cap, és poc 
significatiu i caldria procurar no afavorir la seva expansió. Destaca la presència del trèvol patent i de la ginesta de 
tintorers, restringides als prats de la zona de mas Pey dins del terme de Cantallops, així com de diferents 

 

REF. CADASTRAL: 
17045A003001000000FE 
POLÍGON: 3 
PARCEL·LA: 100 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de 
protecció 

MAPA 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 
prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 
Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat actiu que es dalla anualment. 

INTERÈS DEL PRAT I 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 
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espècies de llocs relativament humits, sobretot gramínies i alguna orquídia. 

Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom 
científic de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i 
utilitzades en la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en 
color vermell. 

Gramínies 
 BELLUGUET PETIT [Briza minor L.] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 GAUDÍNIA [Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.] 

 GRAM [Cynodon dactylon (L.) Pers.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 HERBA MOLLA [Holcus lanatus L.] 

 PÈL DE BOC [Vulpia muralis (Kunth) Nees] 

Lleguminoses 
 GARLANDA ATROPURPÚRIA [Vicia benghalensis L.] 

 GARLANDA PILOSA [Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.] 

 GINESTA DE TINTORERS [Genista tinctoria L.] 

 LOT BANYUT [Lotus corniculatus L.] 

 TRÈVOL DE PRAT [Trifolium pratense L.] 

 TRÈVOL PATENT [Trifolium patens Schreber in Sturm] 

Altres 
 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CAMAMILLA BORDA [Anthemis arvensis L.] 

 CÀREX GLAUC [Carex flacca Schreber] 

 CENTÀUREA JÀCEA [Centaurea jacea L. subsp. vinyalsii (Sennen) O. Bolòs, Nuet et Panareda] 

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.] 

 CREIXEN PIRINENC [Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.] 

 CREPIS CAPIL·LAR [Crepis capillaris (L.) Wallr.] 

 ESCIL·LA AUTUMNAL [Scilla autumnalis L.] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 ESPUNYIDERA DE MARJAL [Galium palustre L.] 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 GALLS [Serapias lingua L.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GERANI RETALLAT [Geranium dissectum L.] 

 GRACÍOLA [Gratiola officinalis L.] 

 GRAM NEGRE [Potentilla reptans L.] 

 HERBA COTONERA [Filago pyramidata L.] 

 HERBA DE SANT DOMÈNEC [Centaurium maritimum (L.) Fritsch] 

 
Altres (cont.) 
 HERBA DELS CANTAIRES [Sisymbrium officinale (L.) Scop.] 

 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 JONC BOVAL [Scirpus holoschoenus L.] 

 LLENGUA DE BOU [Echium plantagineum L.] 

 LLETEROLA D'HORT [Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia] 

 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.] 

 LLOBA-CARDA [Cirsium vulgare (Savi) Ten.] 

 MOLINETS [Silene gallica L.] 

 NOMOBLIDIS DE CAMP [Myosotis arvensis (L.) Hill. subsp. arvensis] 

 NOMOBLIDIS RAMIFICADA [Myosotis ramosissima Rochel in Schultes subsp. ramosissima] 

 OLIVARDA [Inula viscosa (L.) Aiton] 

 ORQUIS D'AIGUAMOLL [Orchis laxiflora Lam. subsp. laxiflora] 

 PAREDELLA CRESPA [Rumex crispus L.] 

 PELOVELLA [Cerastium glomeratum Thuill.] 

 PLANTATGE DE FULLA ESTRETA [Plantago lanceolata L.] 
 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.] 
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 RÈVOLA BORDA [Sherardia arvensis L.] 

 SALICÀRIA [Lythrum salicaria L.] 

 SENECI DEL CAP [Senecio inaequidens DC.] 

 

PRODUCCIÓ i CARACTERÍSTIQUES DE L’HERBA 
 

Prat d'en Llarguet [021] gramínies lleguminoses altres 
 

% tàxons mostra 38,89 5,56 55,56 

pes fresc total (kg/ha) 7.329,60 900,60 1.825,50 10.055,70 

% tàxons pes fresc 72,89 8,96 18,15 

mat. seca total (kg/ha) 2.853,10 281,80 609,00 3.743,90 

% tàxons mat. seca 76,21 7,53 16,27 
 

 

Tant la producció d‟herba com el percentatge de cadascuna de les fraccions és similar a la del conjunt de prats de 
dall de l‟Albera. Les plantes de la fracció d‟altres representen un percentatge baix de la matèria seca, tot i ser 
relativament ben representades en la flora del prat. El nombre de papilionàcies es podria enriquir tenint en compte 
la riquesa observada en prats propers amb condicions no gaire diferents. 
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CODI PRAT [022] [PEY] NOM PRAT Prat de la Coromina 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 10.049 m2 (1,01 ha) 

 

 

INTERÈS DEL PRAT I Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 

 Girona i IAEDEN (2006) 
 És un prat actiu que es dalla anualment. 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord verbal 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un inventari florístic del prat. 

2. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció de 
llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de llavors. 

3. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

4. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb compra de la 
bala d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. Dallar anualment el prat. 

 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

La composició del prat s‟ajusta perfectament a la que és pròpia d‟un prat de dall, amb abundància de plantes 
típiques d‟aquests ambients, cosa de demostra la continuïtat en la gestió. El nombre de gra,ínies és força limitat. 
En canvi, el prat ric en papilionàcies, algunes de les quals són prou rares al territori com el trèvol patent, la ginesta 
de tintorers o el trèvol marítim. No s‟ha detectat la presència de cap planta introduïda. 

 
 

REF. CADASTRAL: 17045A003000930000FK 
POLÍGON: 3 
PARCEL·LA: 93 (subparcel·la g) 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de protecció 

MAPA 
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Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom 
científic de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i 
utilitzades en la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color 
vermell. 

Gramínies 
 BELLUGUET PETIT [Briza minor L.] 

 CUA DE RATA [Phleum pratense L. subsp. serotinum (Jordan) Berher] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

Lleguminoses 
 GARLANDA ATROPURPÚRIA [Vicia benghalensis L.] 

 GARLANDA PILOSA [Vicia villosa Roth] 

 GINESTA DE TINTORERS [Genista tinctoria L.] 

 GUIXÓ DE PRAT [Lathyrus pratensis L.] 

 GUIXÓ HIRSUT [Lathyrus hirsutus L.] 

 LOT BANYUT [Lotus corniculatus L.] 

 TAPISSOT DE NISSOL [Lathyrus nissolia L.] 

 TRÈVOL DE PRAT [Trifolium pratense L.] 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreber in Sturm] 

 TRÈVOL LLUENT [Trifolium strictum L.] 

 TRÈVOL MARÍTIM [Trifolium squamosum L. subsp. squamosum] 

Altres 
 CAP-ROIG [Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill) Thell. ex Schinz et Keller] 

 CARBASSA PUDENT [Aristolochia rotunda L.] 

 CÀREX RIBERENC [Carex riparia Curtis] 

 CENTÀUREA JÀCEA [Centaurea jacea L. subsp. vinyalsii (Sennen) O. Bolòs, Nuet et Panareda] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 ESPUNYIDERA DE MARJAL [Galium palustre L.] 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 GALLS [Serapias lingua L.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GRACÍOLA [Gratiola officinalis L.] 

 GRAM NEGRE [Potentilla reptans L.] 

 HERBA DELS CANONGES [Valerianella eriocarpa Desv.] 

 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 JONC CONGLOMERAT [Juncus conglomeratus L.] 

 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.] 

 LLINET GÀL·LIC [Linum tryginum L.] 

 LLOBA-CARDA [Cirsium vulgare (Savi) Ten.] 

 
Altres (cont.) 
 LÚZULA CAMPESTRE [Luzula campestris (L.) DC.] 

 MARGARIDOIA [Bellis perennis L.] 

 ORQUIS D'AIGUAMOLL [Orchis laxiflora Lam. subsp. laxiflora] 

 PLANTATGE DE FULLA ESTRETA [Plantago lanceolata L.] 

 POLÍGALA MEDITERRÀNIA [Polygala vulgaris L. subsp. gerundensis (O. Bolòs et Vigo) O. Bolòs, Vigo, Masalles et Ninot] 

 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.] 

 SALICÀRIA [Lythrum salicaria L.] 

 SERRÀTULA TINTÒRIA [Serratula tinctoria L.] 

 TINYA [Cuscuta epithymum (L.) L.] 

 

PRODUCCIÓ i CARACTERÍSTIQUES DE L’HERBA 
 
 

Prat de la Coromina [022] 

% tàxons mostra 

 
 

gramínies 

23,08 

 
 

lleguminoses 

25,64 

 
 

altres 

51,28 
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pes fresc total (kg/ha) 6.884,50 568,10 2.241,40 9.694,00 

% tàxons pes fresc 71,02 5,86 23,12 

mat. seca total (kg/ha) 2.795,50 171,30 796,90 3.763,70 

% tàxons mat. seca 74,28 4,55 21,17 
 

 

Tant la producció d‟herba com el percentatge de cadascuna de les fraccions és similar a la del conjunt de prats de 
dall de l‟Albera. Les plantes de la fracció de lleguminoses representen un percentatge baix de la matèria seca, tot i 
ser relativament ben representades a nivell d‟espècies, a causa de la variabilitat dins del mateix prat. 
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CODI PRAT [023] [VIN] NOM PRAT Prat comú 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,8 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A006001990000FY 
 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 199 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat abandonat i que havia suportat, temps 
enrere, una càrrega ramadera important. Actualment 
està força ocupat per zona arbrada. 
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera necessari fer un acord de custòdia 
agrària.   
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CODI PRAT [024] NOM PRAT Estany de Font Esteve 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 2,9 ha 
    
  

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A006002080000FO 
 
 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 208 

 
PROTECCIÓ: Xarxa natura 2000 
 

 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l’estudi “Inventari, estat de conservació 
i propostes de gestió dels prats de dall de terra baixa 
del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 
Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat de dall amb canvi d’ús i, per tant, 
irrecuperable.  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No és viable un acord de custòdia.  
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CODI PRAT [025] [VFE] NOM PRAT Prat Font Esteve 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 5.019 m2 (0,5 ha) 

 

 

INTERÈS DEL PRAT I 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels prats 
de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de Girona i 
IAEDEN (2006) 

És un prat que no s‟ha dallat des de fa uns anys. 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [2] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 

2. Realitzar un inventari florístic del prat. 

3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció de 
llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura al prat de dall 

2. La meitat de les bales d’herba seran per la propietària i l’altra meitat per la 
IAEDEN. 

 

REF. CADASTRAL: 
17045A006001930000FZ 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 193 (subparcel·la b) 

 
PROTECCIÓ: XN2000 

MAPA 
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INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

Prat molt divers florísticament a causa principalment dl fort gradient d‟humitat que s‟estableix entre les diferents 
zones. Destaca la presència de diverses plantes higròfiles a la part alta i central del prat, mentre que les plantes 
més pròpies de prats dominen a l‟entorn topogràficament més elevat. Hi ha una diversitat de gramínies i 
papilionàcies destacable. Entre les plantes més singulars que es mantenen en aquest prat indiquen la presència 
de prunella hissopifòlia, molt rar a l‟Albera. La presència de seneci del Cap, una planta introduïda molt estesa en 
prats molt pasturats, és anecdòtic, però cal procurar no afavorir la seva expansió. 

Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom 
científic de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i 
utilitzades en la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en 
color vermell. 

Gramínies 
 AGROSTIS [Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera] 

 ALBA ROJA [Molinia coerulea (L.) Moench subsp. coerulea] 

 BELLUGUET GROS [Briza maxima L.] 

 BELLUGUET PETIT [Briza minor L.] 

 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus] 

 CUA DE RATA [Phleum pratense L. subsp. serotinum (Jordan) Berher] 

 CUGULA [Avena barbata Pott ex Link in Schrad.] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 FENÀS MASCLE [Dactylis glomerata L.] 

 GAUDÍNIA [Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 HERBA MOLLA [Holcus lanatus L.] 

 POA TRIVIAL [Poa trivialis L. subsp. trivialis] 

Lleguminoses 
 GUIXÓ DE PRAT [Lathyrus pratensis L.] 

 GUIXÓ HIRSUT [Lathyrus hirsutus L.] 

 LOT D’AIGUAMOLL [Lotus pedunculatus Cav.] 

 TRÈVOL DE PRAT [Trifolium pratense L.] 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreber in Sturm] 

 TRÈVOL MARÍTIM [Trifolium squamosum L. subsp. squamosum] 

Altres 
 ARANYONER [Prunus spinosa L.] 

 BOTÓ D'OR [Ranunculus repens L.] 

 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CASTANYOLA [Cyperus longus L.] 

 CENTÀUREA JÀCEA [Centaurea jacea L. subsp. vinyalsii (Sennen) O. Bolòs, Nuet et Panareda] 

 CERASTI DE FONT [Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartman) Greuter et Burdet] 

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.] 

 CREPIS CAPIL·LAR [Crepis capillaris (L.) Wallr.] 

 ENCIAM BORD [Lactuca serriola L.] 

 EPILOBI DE FLOR PETITA [Epilobium parviflorum Schreb.] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 
Altres (cont.) 
 ESPUNYIDERA DE MARJAL [Galium palustre L.] 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 FONOLL [Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Cout.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GERANI DE COLOM [Geranium columbinum L.] 

 GRAM NEGRE [Potentilla reptans L.] 

 HERBA DEL POBRE HOME [Filipendula vulgaris Moench] 
 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 
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 JONC BOVAL [Scirpus holoschoenus L.]

 LLETSÓ PUNXÓS [Sonchus asper (L.) Hill]

 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.]

 MARGALL DE PRAT [Carex vulpina L. subsp. nemorosa Schinz et Keller]

 MARGARIDA DE PRAT [Leucanthemum vulgare Lam. subsp. pallens (Gay in Perreym.) Briq. et Cavill. in Burnat]

 MENTA D'AIGUA [Mentha aquatica L.]

 NIELLA DE REC [Epilobium hirsutum L.]

 PAREDELLA CRESPA [Rumex crispus L.]

 PASTANAGA BORDA [Daucus carota L. subsp. carota]

 PEUCRIST [Potentilla recta L.]

 PLANTATGE DE FULLA ESTRETA [Plantago lanceolata L.]

 PLATANTERA BIFÒLIA [Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard]

 PORRADELL [Allium ampeloprasum L.]

 PRUNEL·LA HISSOPIFÒLIA [Prunella hyssopifolia L.]

 ROMÀS [Rumex conglomeratus Murray]

 SALICÀRIA [Lythrum salicaria L.]

 SENECI DEL CAP [Senecio inaequidens DC.]

 SERRÀTULA TINTÒRIA [Serratula tinctoria L.]

 

40



CODI PRAT [026] [FLA] NOM PRAT Prats del Flequer 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,3 ha 
    

 

 
 
   
REF. CADASTRAL: 17045A005000370000FT 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 37 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que a l’any 2006 es classifica com a 
abandonat i actualment està pasturat. A l’any 2018 
es va fer un intent de fer acord amb aquest prat, però 
el propietari és d’un germà que no viu a Catalunya i 
no es va voler signar l’acord.   

És un prat molt interessant a recuperar. 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN És interessant fer un acord de custòdia agrària, però 
caldria aclarir el tema de la propietat.    
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CODI PRAT [027] [FLA] NOM PRAT Prats del Flequer 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,2 ha 
    

 

 
 
   
  REF. CADASTRAL: 17045A005000350000FP 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 35 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que a l’any 2006 es classifica com a 
abandonat i segurament ha estat pasturat durant 
alguns anys.  

Es considera que és un prat molt interessant a 
recuperar. Conjuntament amb el prat [26] i [27] 
conformaria una peça important a dallar.  

  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Seria interessant fer un acord de custòdia amb 
aquest prat.    
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CODI PRAT [028] [FLA] NOM PRAT Prats del Flequer 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,2 ha 
    

 

 
 
   
  REF. CADASTRAL: 17045A005000380000FF 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 38 

 
PROTECCIÓ: prat inclòs a Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que a l’any 2006 es classifica com a 
abandonat i segurament ha estat pasturat durant 
alguns anys.  

A l’any 2018 es signa un acord amb la propietària.  
 

    
    

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori  

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 
2. Realitzar un inventari florístic del prat. 
3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a 

la recol·lecció de llavors de la flora d’interès identificada per a 
la creació d’una col·lecció de llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de 
l’herba. 

 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura al prat de dall 
2. Les bales d’herba seran per la propietària i l’altra meitat 
per la IAEDEN. 
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CODI PRAT [029] [FLA] NOM PRAT Prats del Flequer 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 1,7 ha 
    

 

 
 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17045A005000390000FM 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 39 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que havia estat pasturat, tot i que ha 
descansat durant l’any 2020.  

És un prat interessant a recuperar per proximitat als 
prats [026], [027] i [028]; tot que no té tan potencial 
com els altres.  

Sembla que té el camp llogat al vaquer. Caldria 
negociar-ho.  

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Es considera important fer un acord de custòdia.   
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PROPIETARI [030] [FLA] NOM PRAT Prats del Flequer 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 1,0 ha 
    

 

 
 
   
  REF. CADASTRAL: 17045A005000400000FT 
 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 40 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

A l’any 2006 era un prat de dall amb interès i 
posteriorment ha estat pasturat.  

A l’any 2018 es signa un acord de custòdia agrària 

 
    

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori  

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 
2. Realitzar un inventari florístic del prat. 
3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a 

la recol·lecció de llavors de la flora d’interès identificada per a 
la creació d’una col·lecció de llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de 
l’herba. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura al prat de dall 

2. Les bales d’herba seran per la propietària i l’altra meitat per la 
IAEDEN. 
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CODI PRAT [031][PCO] NOM PRAT Sorral del Marot  

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 3.738 m2 (0,37 ha) 
 

 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord verbal 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un inventari florístic del prat. 

2. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la 
recol·lecció de llavors de la flora d’interès identificada per a la creació 
d’una col·lecció de llavors. 

3. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

4. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb compra 
de la bala d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. Dallar anualment el prat. 

 

REF. CADASTRAL: 
17045A003000900000FF 
POLÍGON: 3 
PARCEL·LA: 90 (subparcel·la l) 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de 
protecció 

MAPA 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió 
dels prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat 
de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat actiu que es dalla anualment. 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 

46



 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

Es tracta d‟un prat amb una riquesa de plantes mitjana però de característiques molt particulars. Destaca la riquesa 
de gramínies, amb presència d‟alguns espècies característiques de prats de dall però poc abundants a la resta de 
les parcel·les estudiades i que no s‟han considerat en la valoració ecològica, com el fromental i el fromental petit. 
L‟absència de plantes indicadores de prats ben conservats es deu sobretot a les característiques edàfiques del 
lloc, molt saulonòs i poc humit, que afavoreixen l‟entrada d‟un bon grapat de plantes anuals i mediterrànies. 
Destaca florísticament per la presència del peucrist i el gassó, poc habituals en aquest tipus d‟ambients. 

Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom 
científic de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i 
utilitzades en la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en 
color vermell. 

Gramínies 
 AGROPIR CAMPESTRE [Elymus pungens (Pers.) Melderis] 

 BELLUGUET PETIT [Briza minor L.] 

 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus] 

 CUGULA [Avena barbata Pott ex Link in Schrad.] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 FENÀS MASCLE [Dactylis glomerata L.] 

 FROMENTAL [Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl subsp. elatius] 

 FROMENTAL PETIT [Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. subsp. flavescens] 

 GRAM DE PASTOR [Poa bulbosa L.] 

 MAIMORT [Poa pratensis L.] 

 NEBULOSA [Aira caryophyllea L.] 

 NEBULOSA [Aira cupaniana Guss.] 

 PALLENC [Agrostis capillaris L.] 

 PÈL DE BOC [Vulpia muralis (Kunth) Nees] 

 PÈL DE BOC [Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel.] 

Lleguminoses 
 FRAGASSA BORDA [Trifolium stellatum L.] 

 LOT MENUT [Lotus angustissimus L.] 

 PEU DE LLEBRE [Trifolium arvense L.] 

 TRÈVOL GLOMERAT [Trifolium glomeratum L.] 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreber in Sturm] 

 USERDA [Medicago sativa L. subsp. sativa] 

 VECERA BORDA [Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.] 

Altres 
 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CAP-ROIG [Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill) Thell. ex Schinz et Keller] 

 CÀREX GLAUC [Carex flacca Schreber] 

 CLAVELLET PROLÍFER [Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood] 

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.] 

 COSCONIA [Reichardia picroides (L.) Roth subsp. picroides] 

 ESCIL·LA AUTUMNAL [Scilla autumnalis L.] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 
Altres (cont.) 
 FONOLL [Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Cout.] 

 GASÓ [Armeria alliacea (Cav.) Hoffms. et Link subsp. bupleuroides (Godr. et Gren.) O. Bolòs et Vigo] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 HERBA COTONERA [Filago pyramidata L.] 

 JONC ARTICULAT [Juncus articulatus L.] 

 JUNÇA [Carex divisa Huds.] 
 LINÀRIA ARVENSE [Linaria arvensis L.] 
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 LLENGUA DE BOU [Echium plantagineum L.] 

 LLINET GÀL·LIC [Linum tryginum L.] 

 MOLINETS [Silene gallica L.] 

 PASTANAGA BORDA [Daucus carota L. subsp. carota] 

 PELOVELLA [Cerastium glomeratum Thuill.] 

 PEUCRIST [Potentilla recta L.] 

 PIMPINELLA PETITA [Sanguisorba minor Scop.] 

 

 PLANTATGE DE FULLA ESTRETA [Plantago lanceolata L.] 

 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.] 


 

PRODUCCIÓ i CARACTERÍSTIQUES DE L’HERBA 
 
 

Sorral d'en Marot [031] gramínies lleguminoses altres 
 

% tàxons mostra 31,75 15,87 52,38 

pes fresc total (kg/ha) 2.360,70 245,10 1.554,60 4.160,40 

% tàxons pes fresc 56,74 5,89 37,37 

mat. seca total (kg/ha) 1.363,40 133,10 669,90 2.166,40 

% tàxons mat. seca 62,93 6,14 30,92 
 

 

La producció es troba entre les més baixes dels prats estudiats a causa de l‟aridesa del lloc i les particularitats del 
sòl comentades anteriorment. La composició de l‟herba és força equilibrada, amb un percentatge de papilionàcies a 
la matèria seca més elevat que en altres parcel·les analitzades. 
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CODI PRAT [032][PCO] NOM PRAT Parts de la Corpella  

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 2.666 m2 (0,27 ha) 

 

 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [2] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 

2. Realitzar un inventari florístic del prat. 

3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció 
de llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció 
de llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura al prat de dall. 

2. La meitat de les bales d’herba seran per a la propietària i l’altra meitat per 
a la IAEDEN. 

 

REF. CADASTRAL: 17045A004001210000FG 
POLÍGON: 4 
PARCEL·LA: 121 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de protecció 

MAPA 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió 
dels prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat 
de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que no s‟ha dallat des de fa uns anys. 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
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INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

Prat en recuperació en el qual han començat a aparèixer alguna de les plantes típiques de prats de dall. L‟abundància 
d‟aquestes plantes és encara reduïda però permet pensar que un dall regular afavorirà que vagin substituint a les 
espècies de llocs més tancats, així com els arbusts que havien començat a instal·lar-se, com l‟aranyoner o l‟arç blanc. 
La presència de seneci del Cap és reduïda i relacionada amb la pastura que també va afavorir l‟entrada d‟olivarda, 
xicoira o lloba-carda. No tenim dades de producció d‟herba però els prats propers, que són dallats, produeixen una 
quantitat de matèria seca similar a la d‟altres prats de l‟Albera i ben equilibrats pel que fa a les fraccions de gramínies 
i lleguminoses. 

Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom científic 
de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i utilitzades en 
la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color vermell. 

Gramínies 
 CUGULA [Avena barbata Pott ex Link in Schrad.] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 FENÀS MASCLE [Dactylis glomerata L.] 

 FROMENTAL [Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp. elatius] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

Lleguminoses 
 FESOL BORD [Vicia bithynica (L.) L.] 

 GARLANDA PILOSA [Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.] 

 GINESTA [Spartium junceum L.] 

 GUIXÓ DE PRAT [Lathyrus pratensis L.] 

 MELGÓ DE LLAPASSA [Medicago polymorpha L.] 

 TAPISSOT [Lathyrus ochrus (L.) DC. in Lam. et DC.] 

 TRÈVOL DE FULLA ESTRETA [Trifolium angustifolium L.] 

 TRÈVOL DE PRAT [Trifolium pratense L.] 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreb. in Sturm] 

 VÍCIA HIRSUTA [Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray] 

Altres 
 ARANYONER [Prunus spinosa L.] 

 ARÇ BLANC [Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna] 

 BERBENA [Verbena officinalis L.] 

 CAP-ROIG [Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill) Thell. ex Schinz et Keller] 

 CLAVELL DE BOSC [Dianthus armeria L.] 

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 FONOLL [Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Cout.] 

 GAVARRERA [Rosa canina L.] 

 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 JONC BOVAL [Scirpus holoschoenus L.] 

 LLETSÓ PUNXÓS [Sonchus asper (L.) Hill] 

 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.] 

Altres (cont.) 
 LLOBA-CARDA [Cirsium vulgare (Savi) Ten.] 

 OLIVARDA [Inula viscosa (L.) Ait.] 

 PAREDELLA CRESPA [Rumex crispus L.] 

 PASTANAGA BORDA [Daucus carota L. subsp. carota] 

 PLANTATGE DE FULLA ESTRETA [Plantago lanceolata L.] 

 RÈVOLA BORDA [Sherardia arvensis L.] 

 SENECI DEL CAP [Senecio inaequidens DC.] 

 SERVEROLA [Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria] 
 XICOIRA [Cichorium intybus L.] 
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MAPA 

 

CODI PRAT [033] [PCO] NOM PRAT Parts de la Corpella 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 589 m2 (0,06 ha) 

 

 

INTERÈS DEL PRAT I 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels prats 
de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de Girona i 
IAEDEN (2006) 

És un prat que no s‟ha dallat des de fa uns anys. 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [2] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 

2. Realitzar un inventari florístic del prat. 

3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció de 
llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura al prat de dall. 

2. La meitat de les bales d’herba seran pel propietari i l’altra meitat per la IAEDEN. 

 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

Prat de mides molt reduïdes però que presenta algunes de les plantes pròpies dels prats dalladors de la zona. La 
proximitat a les peces més grans i actives des de fa temps fa pensar en un procés d‟homogeneïtzació florística. La 
producció  d‟herba  tampoc serà  gaire  diferent  en  quantitat i  en composició a  aquestes prats  veïns. És curiosa la 

 

REF. CADASTRAL: 
17045A004001200000FY 
POLÍGON: 4 
PARCEL·LA: 120 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de 
protecció 
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presència d‟algunes papilionàcies, com el tapissot i la userda, cultivades com a farratgeres i que es mantenen en el 
prat enriquint la riquesa de papilionàcies. 

Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom científic 
de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i utilitzades en 
la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color vermell. 

Gramínies 
 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 POA TRIVIAL [Poa trivialis L. subsp. trivialis] 

Lleguminoses 
 GARLANDA PILOSA [Vicia villosa Roth] 

 GUIXÓ DE PRAT [Lathyrus pratensis L.] 

 TAPISSOT [Lathyrus ochrus (L.) DC. in Lam. et DC.] 

 USERDA [Medicago sativa L. subsp. sativa] 

 VEÇA GROGA [Vicia lutea L.] 

Altres 
 CAP-ROIG [Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill) Thell. ex Schinz et Keller] 

 ESCIL·LA AUTUMNAL [Scilla autumnalis L.] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 FONOLL BORD [Oenanthe lachenalii C.C. Gmel.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GERANI RETALLAT [Geranium dissectum L.] 

 MARGARIDOIA [Bellis perennis L.] 

 PANICAL [Eryngium campestre L.] 

 PARRACA [Picris hieracioides L. subsp. hieracioides] 

 PELOVELLA [Cerastium glomeratum Thuill.] 

 SERRÀTULA TINTÒRIA [Serratula tinctoria L.] 

 TÀRREC [Salvia verbenaca L. subsp. verbenaca] 
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CODI PRAT [034-035] [PCO] NOM PRAT Parts de la Corpella  

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 928 m2 (0,09 ha) 

 

 

INTERÈS DEL PRAT I 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels prats 
de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de Girona i 
IAEDEN (2006) 
És un prat que no s‟ha dallat des de fa uns anys. 

 
TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [2] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 

2. Realitzar un inventari florístic del prat. 

3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció de 
llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura al prat de dall 

2. La meitat de les bales d’herba seran de la IAEDEN. 

 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

Prats recuperats aquest any en els qual han començat a aparèixer algunes de les plantes típiques de prats de dall. 
L‟abundància d‟aquestes plantes és encara reduïda però permet pensar que un dall regular afavorirà que vagin 
substituint a les espècies de llocs més tancats, així com els arbusts espinosos que havien començat a instal·lar-se, 
com l‟aranyoner, l‟arça i l‟arç blanc. No tenim dades de producció d‟herba però els prats propers, que són dallats, 
produeixen una quantitat de matèria seca similar a la d‟altres prats de l‟Albera i ben equilibrats pel que fa a les 
fraccions de gramínies i lleguminoses. 

Llista 

 

REF. CADASTRAL: 
17045A004001300000FM 
POLÍGON: 4 
PARCEL·LA: 130 

 
REF. CADASTRAL: 
17045A004001310000FO 
POLÍGON: 4 
PARCEL·LA: 131 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de protecció 

MAPA 
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La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom científic 
de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i utilitzades 
en la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color vermell. 

Gramínies 
 BELLUGUET GROS [Briza maxima L.] 

 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 HERBA MOLLA [Holcus lanatus L.] 

 MARGALL LLARG [Bromus sterilis L.] 

 POA TRIVIAL [Poa trivialis L. subsp. trivialis] 

Lleguminoses 
 FESOL BORD [Vicia bithynica (L.) L.] 

 GUIXÓ DE PRAT [Lathyrus pratensis L.] 

 GUIXÓ HIRSUT [Lathyrus hirsutus L.] 

 LOT MENUT [Lotus angustissimus L. subsp. angustissimus] 

 TAPISSOT [Lathyrus ochrus (L.) DC. in Lam. et DC.] 

 TRÈVOL DE PRAT [Trifolium pratense L.] 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreb. in Sturm] 

 TRÈVOL MARÍTIM [Trifolium squamosum L. subsp. squamosum] 

 VEÇA GROGA [Vicia lutea L.] 

Altres 
 ARANYONER [Prunus spinosa L.] 

 ARÇ BLANC [Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna] 

 ARÇA [Rubus caesius L.] 

 BERBENA [Verbena officinalis L.] 

 CASTANYOLA [Cyperus longus L.] 

 CENTÀUREA JÀCEA [Centaurea jacea L. subsp. vinyalsii (Sennen) O. Bolòs, Nuet et Panareda] 

 CLAVELL DE BOSC [Dianthus armeria L.] 

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.] 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 FONOLL [Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Cout.] 

 GAVARRERA [Rosa canina L.] 

 GERANI RETALLAT [Geranium dissectum L.] 

 GRAM NEGRE [Potentilla reptans L.] 

 
Altres (cont.) 
 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 JONC ARTICULAT [Juncus articulatus L.] 

 JONC BOVAL [Scirpus holoschoenus L.] 

 JUNÇA ESPINOSA [Carex muricata L.] 

 LLOBA-CARDA [Cirsium vulgare (Savi) Ten.] 

 MARGALL DE PRAT [Carex vulpina L. subsp. nemorosa Schinz et Keller] 

 OLIVARDA [Inula viscosa (L.) Ait.] 

 PARRACA [Picris hieracioides L. subsp. hieracioides] 

 PASTANAGA BORDA [Daucus carota L. subsp. carota] 

 PLANTATGE DE FULLA ESTRETA [Plantago lanceolata L.] 

 RANUNCLE SARD [Ranunculus sardous Crantz] 

 SALICÀRIA [Lythrum salicaria L.] 

 SERVEROLA [Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria] 

 XICOIRA [Cichorium intybus L.] 
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MAPA 

 

PROPIETARI [036] [PCO] NOM PRAT Parts de la Corpella 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 2.244 m2 (0,22 ha) 

 

 

INTERÈS DEL PRAT I 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 
prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de Girona 
i IAEDEN (2006) 

És un prat actiu que es dalla anualment. 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord verbal 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un inventari florístic del prat. 

2. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció de 
llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de 
llavors. 

3. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

4. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb compra de la 
bala d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. Dallar anualment el prat. 

 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

Prat de composició florística força pobre en plantes característiques de prats de dall, tot i ser presents en parcel·les 
properes. El percentatge de gramínies i papilionàcies no es diferent de la resta de prats de l‟Albera. Apareixen plantes 
farratgeres cultivades, com el tapissot, fet que és habitual a aquest sector de les Parts d ela Corpella. Hi ha algunes 
plantes poc freqüents als prats com el tapissot de Nissol. 

 

REF. CADASTRAL: 
17045A004001320000FK 
POLÍGON: 4 
PARCEL·LA: 132 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de 
protecció 
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Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom científic 
de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i utilitzades en 
la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color vermell. 

Gramínies 
 AGROPIR CAMPESTRE [Elymus pungens (Pers.) Melderis] 

 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus] 

 CINOSUR CRESTAT [Cynosurus cristatus L.] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 GRAM BLANC [Elymus repens (L.) Gould] 

 POA TRIVIAL [Poa trivialis L. subsp. trivialis] 

Lleguminoses 
 GARLANDA ATROPURPÚRIA [Vicia benghalensis L.] 

 GARLANDA PILOSA [Vicia villosa Roth] 

 GUIXÓ HIRSUT [Lathyrus hirsutus L.] 

 LOT MENUT [Lotus angustissimus L.] 

 TAPISSOT [Lathyrus ochrus (L.) DC. in Lam. et DC.] 

 TAPISSOT DE NISSOL [Lathyrus nissolia L.] 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreber in Sturm] 

 VEÇA GROGA [Vicia lutea L.] 

 VECERA BORDA [Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.] 

Altres 
 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CÀREX GLAUC [Carex flacca Schreber] 

 ENCIAM BORD [Lactuca serriola L.] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GRAM NEGRE [Potentilla reptans L.] 

 LLETEROLA D'HORT [Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia] 

 LLETSÓ PUNXÓS [Sonchus asper (L.) Hill] 

 LLINET GÀL·LIC [Linum tryginum L.] 

 MORRO DE PORCELL [Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. hispidus (Roth) Kerguélen] 

 OLIVARDA [Inula viscosa (L.) Aiton] 

 PAREDELLA CRESPA [Rumex crispus L.] 

 SERRÀTULA TINTÒRIA [Serratula tinctoria L.] 

 SUASSANA BLANA [Geranium molle L. subsp. molle] 

 VERÒNICA ARVENSE [Veronica arvensis L.] 

PRODUCCIÓ i CARACTERÍSTIQUES DE L’HERBA 
 
 

Parts de la Corpella [036] gramínies lleguminoses altres 
 

% tàxons mostra 27,27 33,33 39,39 

pes fresc total (kg/ha) 9.018,00 384,60 1.058,00 10.460,60 

% tàxons pes fresc 86,21 3,68 10,11 

mat. seca total (kg/ha) 3.958,30 105,60 312,90 4.376,80 

% tàxons mat. seca 90,44 2,41 7,15 
 

 

La quantitat d‟herba produïda és elevada, per sobre de la mitjana dels prats estudiats, tot i que hi domina la fracció 
de gramínies almenys pel que fa a l‟herba. El percentatge d‟altres plantes es pot considera en canvi molt baix. 
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CODI PRAT [037] [PCO] NOM PRAT Parts de la Corpella 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 692 m2 

 

 

 

INTERÈS DEL PRAT I 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 
prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 
Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que no es dalla des de fa anys. 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [2] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 

2. Realitzar un inventari florístic del prat. 

3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció 
de llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de 
llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura al prat de dall. 

2. Cedir les bales d’herba a la IAEDEN. 

 
 

REF. CADASTRAL: 
17045A004001330000FR 
POLÍGON: 4 
PARCEL·LA: 133 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de 
protecció 

MAPA 
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INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

Prat amb una riquesa florística destacable tot i les seves reduïdes dimensions. Assenyalar la presència de moltes de 
les espècies considerades pròpies dels prats de dall, tot i que amb una abundància encara limitada. No tenim dades 
de producció d‟herba però els prats propers, que són dallats, produeixen una quantitat de matèria seca similar a la 
d‟altres prats de l‟Albera i ben equilibrats pel que fa a les fraccions de gramínies i lleguminoses. 

Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom científic 
de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i utilitzades en 
la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color vermell. 

Gramínies 
 BELLUGUET PETIT [Briza minor L.] 

 CUGULA [Avena barbata Pott ex Link in Schrad.] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 FENÀS MASCLE [Dactylis glomerata L.] 

 FROMENTAL PETIT [Trisetum flavescens (L.) Beauv. subsp. flavescens] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 HERBA MOLLA [Holcus lanatus L.] 

Lleguminoses 
 GUIXÓ DE PRAT [Lathyrus pratensis L.] 

 GUIXÓ HIRSUT [Lathyrus hirsutus L.] 

 LOT BANYUT [Lotus corniculatus L.] 

 TRÈVOL DE FULLA ESTRETA [Trifolium angustifolium L.] 

 TRÈVOL DE PRAT [Trifolium pratense L.] 

 TRÈVOL ESCAPÇAT [Trifolium cherleri L.] 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreb. in Sturm] 

 VEÇA GROGA [Vicia lutea L.] 

Altres 
 ARANYONER [Prunus spinosa L.] 

 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CÀREX GLAUC [Carex divisa Huds.] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 JONC BOVAL [Scirpus holoschoenus L.] 

 LLENGUA DE BOU [Echium plantagineum L.] 

 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.] 

 MOTXA BORDA [Parentucellia viscosa (L.) Caruel] 

 OLIVARDA [Inula viscosa (L.) Ait.] 

 PARRACA [Picris hieracioides L. subsp. hieracioides] 

 PERICÓ [Hypericum perforatum L.] 

 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.] 

 RANUNCLE SARD [Ranunculus sardous Crantz] 
 SERRÀTULA TINTÒRIA [Serratula tinctoria L.] 
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CODI PRAT [038] [PCO] NOM PRAT Parts de la Corpella 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 993 m2 

 

 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [2] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 

2. Realitzar un inventari florístic del prat. 

3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció de 
llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de 
llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura al prat de dall 

2. La meitat de les bales d’herba seran per a propietària i l’altra meitat per la 
IAEDEN. 

 
INVENTARI FLORÍSTIC 

A causa del poc temps transcorregut entre els treballs de desbrossada s‟ha considerat millor inventariar aquesta 
parcel·la el proper any per veure millor l‟evolució de la vegetació. Tanmateix adjuntem una llista de les plantes 
observades en parcel·les veïnes que, de manera orientativa, refecteix la flora que pot aparèixer en aquest prat. 

Gramínies 
 AGROPIR CAMPESTRE [Elymus pungens (Pers.) Melderis] 
 BELLUGUET PETIT [Briza minor L.] 

 

REF. CADASTRAL: 
17045A004001190000FQ 
POLÍGON: 4 
PARCEL·LA: 119 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de 
protecció 

MAPA 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 
prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de Girona 
i IAEDEN (2006) 

És un prat que no s‟ha dallat des de fa uns anys. 

INTERÈS DEL PRAT I 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 
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 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus] 

 CINOSUR CRESTAT [Cynosurus cristatus L.] 

 CUGULA [Avena barbata Pott ex Link in Schrad.] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 FENÀS MASCLE [Dactylis glomerata L.] 

 FROMENTAL PETIT [Trisetum flavescens (L.) Beauv. subsp. flavescens] 

 GRAM BLANC [Elymus repens (L.) Gould] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 HERBA MOLLA [Holcus lanatus L.] 

 POA TRIVIAL [Poa trivialis L. subsp. trivialis] 

Lleguminoses 
 GARLANDA ATROPURPÚRIA [Vicia benghalensis L.] 

 GARLANDA PILOSA [Vicia villosa Roth] 

 GUIXÓ DE PRAT [Lathyrus pratensis L.] 

 GUIXÓ HIRSUT [Lathyrus hirsutus L.] 

 LOT BANYUT [Lotus corniculatus L.] 

 LOT MENUT [Lotus angustissimus L.] 

 TAPISSOT [Lathyrus ochrus (L.) DC. in Lam. et DC.] 

 TAPISSOT DE NISSOL [Lathyrus nissolia L.] 

 TRÈVOL DE FULLA ESTRETA [Trifolium angustifolium L.] 

 TRÈVOL DE PRAT [Trifolium pratense L.] 

 TRÈVOL ESCAPÇAT [Trifolium cherleri L.] 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreb. in Sturm] 

 VEÇA GROGA [Vicia lutea L.] 

 VECERA BORDA [Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.] 

Altres 
 ARANYONER [Prunus spinosa L.] 

 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CÀREX GLAUC [Carex flacca Schreber] 

 ENCIAM BORD [Lactuca serriola L.] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GRAM NEGRE [Potentilla reptans L.] 

 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 JONC BOVAL [Scirpus holoschoenus L.] 

 LLENGUA DE BOU [Echium plantagineum L.] 

 LLETEROLA D'HORT [Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia] 

 LLETSÓ PUNXÓS [Sonchus asper (L.) Hill]ç 

 
Altres (cont.) 
 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.] 

 LLINET GÀL·LIC [Linum tryginum L.] 

 MORRO DE PORCELL [Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. hispidus (Roth) Kerguélen] 

 MOTXA BORDA [Parentucellia viscosa (L.) Caruel] 

 OLIVARDA [Inula viscosa (L.) Ait.] 

 PAREDELLA CRESPA [Rumex crispus L.] 

 PARRACA [Picris hieracioides L. subsp. hieracioides] 

 PERICÓ [Hypericum perforatum L.] 

 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.] 

 RANUNCLE SARD [Ranunculus sardous Crantz] 

 SERRÀTULA TINTÒRIA [Serratula tinctoria L.] 

 SUASSANA BLANA [Geranium molle L. subsp. molle] 

 VERÒNICA ARVENSE [Veronica arvensis L.] 
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CODI PRAT [039] [PCO] NOM PRAT Parts de la Corpella 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 3.365 m2 (0,34 ha) 
 

 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord verbal 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un inventari florístic del prat. 

2. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la 
recol·lecció de llavors de la flora d’interès identificada per a la creació 
d’una col·lecció de llavors. 

3. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

4. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb compra 
de la bala d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. Dallar anualment el prat. 

 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

Prat de composició florística molt heterogènia. Malgrat la presència d‟un bon nombre de plantes pròpies de prats de 
dall també hi són presents plantes de prats secs més magres i plantes nitròfiles, possiblement a causa de l‟entrada 
esporàdica de bestiar. La diversitat de lleguminoses és elevada. 

Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom científic 
de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i 
utilitzades en la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color 

 

REF. CADASTRAL: 
17045A004001410000FE 
POLÍGON: 4 
PARCEL·LA: 141 

 
PROTECCIÓ: cap figura especial de 
protecció 

MAPA 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 
prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 
Girona i IAEDEN (2006) 
És un prat actiu que es dalla anualment. 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
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vermell. 

Gramínies 
 BELLUGUET PETIT [Briza minor L.] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 FROMENTAL PETIT [Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. subsp. flavescens] 

 GAUDÍNIA [Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.] 

 GRAM [Cynodon dactylon (L.) Pers.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 NEBULOSA [Aira caryophyllea L.] 

 NEBULOSA [Aira cupaniana Guss.] 

 PÈL DE BOC [Vulpia muralis (Kunth) Nees] 

 POA TRIVIAL [Poa trivialis L. subsp. trivialis] 

Lleguminoses 
 FESOL BORD [Vicia bithynica (L.) L.] 

 GARLANDA ATROPURPÚRIA [Vicia benghalensis L.] 

 GUIXÓ DE PRAT [Lathyrus pratensis L.] 

 LOT MENUT [Lotus angustissimus L.] 

 MELGÓ DE LLAPASSA [Medicago polymorpha L.] 

 PEU DE LLEBRE [Trifolium arvense L.] 

 TRÈVOL DE LLAPASSA [Trifolium lappaceum L.] 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreber in Sturm] 

 TRÈVOL LLUENT [Trifolium strictum L.] 

 VEÇA GROGA [Vicia lutea L.] 

Altres 
 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CAP-ROIG [Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill) Thell. ex Schinz et Keller] 

 CASTANYOLA [Cyperus longus L.] 

 CENTÀUREA JÀCEA [Centaurea jacea L. subsp. vinyalsii (Sennen) O. Bolòs, Nuet et Panareda] 

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 FILAGO GÀL·LICA [Filago gallica L.] 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 GALLS [Serapias lingua L.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GRACÍOLA [Gratiola officinalis L.] 

 HERBA COTONERA [Filago pyramidata L.] 

 HERBA DE SANT DOMÈNEC [Centaurium maritimum (L.) Fritsch] 

 
Altres (cont.) 
 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 JONC BOVAL [Scirpus holoschoenus L.] 

 JUNÇA [Carex divisa Huds.] 

 LINÀRIA ARVENSE [Linaria arvensis L.] 

 LLENGUA DE BOU [Echium plantagineum L.] 

 LLETEROLA D'HORT [Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia] 

 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.] 

 LLINET GÀL·LIC [Linum tryginum L.] 

 MARGARIDOIA [Bellis perennis L.] 

 MOLINETS [Silene gallica L.] 

 NOMOBLIDIS RAMIFICADA [Myosotis ramosissima Rochel in Schultes subsp. ramosissima] 

 OLIVARDA [Inula viscosa (L.) Aiton] 

 ORQUIS D'AIGUAMOLL [Orchis laxiflora Lam. subsp. laxiflora] 

 PASTANAGA BORDA [Daucus carota L. subsp. carota] 

 PELOVELLA [Cerastium glomeratum Thuill.] 

 PLANTATGE DE FULLA ESTRETA [Plantago lanceolata L.] 

 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.] 

PRODUCCIÓ i CARACTERÍSTIQUES DE L’HERBA 
Parts de la Corpella [039] gramínies lleguminoses altres 
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% tàxons mostra 26,79 17,86 55,36 

pes fresc total (kg/ha) 4.585,90 479,30 2.517,60 7.582,80 

% tàxons pes fresc 60,48 6,32 33,20 

mat. seca total (kg/ha) 2.117,60 165,90 747,10 3.030,60 

% tàxons mat. seca 69,87 5,47 24,65 
 

 

La producció d‟herba és similar a la majoria de prats de dall de l‟Albera o lleugerament inferior. El percentatge de les 
diferents fraccions és molt equilibrad tot i que hi ha una baixa presència de lleguminoses a la matèria seca que, per 
altra part, és comuna al conjunt de parcel·les analitzades. 
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CODI PRAT [040] [BLF] NOM PRAT Prats de les Llines  
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 1,0 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A006002350000FP 
 
 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 235 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat pasturat, amb poques possibilitats de 
recuperació.   

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No cal fer un acord de custòdia 
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CODI PRAT [041] [BLF] NOM PRAT Prats de les Llines  
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,08 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000630000FB 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 63 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat abandonat i tot i que al 2006 es 
considerava amb potencial de recuperació, ara es 
considera que no és prioritari. Segurament anys 
enrere havia tingut un ús d’horts i té pous, recs, molt 
mala accessibilitat i difícilment és recuperable el prat 
de dall preexistent.  

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera prioritari fer un acord de custòdia 
amb els prats de les Llines.  
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CODI PRAT [042] [BLF] NOM PRAT Prats de les Llines  
  

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,6 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000680000FL 
 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 68 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat abandonat i tot i que al 2006 es 
considerava amb potencial de recuperació, ara es 
considera que no és prioritari. Segurament anys 
enrere havia tingut un ús d’horts i té pous, recs, molt 
mala accessibilitat i difícilment és recuperable el prat 
de dall preexistent.  

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera prioritari fer un acord de custòdia 
amb els prats de les Llines.  
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CODI PRAT [043] [BLF] NOM PRAT Prats de les Llines  
  

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,08 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000660000FQ 
 
 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 66 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat abandonat i tot i que al 2006 es 
considerava amb potencial de recuperació, ara es 
considera que no és prioritari. Segurament anys 
enrere havia tingut un ús d’horts i té pous, recs, molt 
mala accessibilitat i difícilment és recuperable el prat 
de dall preexistent.  

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera prioritari fer un acord de custòdia 
amb els prats de les Llines.  
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CODI PRAT [044] [BLF] NOM PRAT Prats de les Llines 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 1,4 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000670000FP 
 
 

 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 67 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que ha estat sembrat i conseqüentment ha 
perdut l’interès com a prat de dall. A l’any 2006 ja tenia 
aquestes característiques. 
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per la pèrdua 
d’interès ecològic i la irreversibilitat de recuperació.  
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CODI PRAT [045] [BLF] NOM PRAT Estany d‟en Martí 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 15.908 m2 (1,6 ha) 
 

 

INTERÈS DEL PRAT I 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 
prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 
Girona i IAEDEN (2006) 

És una parcel·la que actua com a prat de dall i en la zona més entollada com a 
bassa temporal. 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [2] i [3] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 

2. Realitzar un inventari florístic del prat. 

3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció de 
llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de 
llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura al prat de dall 

2. La meitat de les bales d’herba seran pel propietari i l’altra meitat per la 
IAEDEN. 

BASSA TEMPORAL Segons la diagnosi dels estanys amb acord de custòdia realitzat per la IAEDEN 
(2017) es conclou que cal: 

1. Estudiar els usos actuals i gestió agroramadera d‟aquest estany. 

 

REF. CADASTRAL: 
17045A005000730000FF 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 73 

 
PROTECCIÓ: XN2000 i inventari de zones 
humides. 

MAPA 
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 2. Estudi de la circulació de l‟aigua superficial en episodis de pluja i 
d‟inundació de l‟estany a més, de la funcionalitat de les rases laterals 
existents. 

S‟adjunta informe de la diagnosi. 

 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

Prat humit molt interessant florísticament que combina una zona pròpiament amb característiques de prat de dall i 
una zona inundada estacionalment. La llista de plantes correspon exclusivament a la primer azona. L‟extensió i la 
riquesa del prat s‟ha vist reduïda per la presència de bestiar que ha afavorit l‟entrada de plantes més resistents al 
trepig, com la paradella crespa, que domina la zona de transició entre la zona més inundada i el prat pròpiament 
dit. Entre les les espècies destacables hi hauria el trèvol patent i Kickxia commutata, una petita planta que té les 
seves úniqus poblacions catalanes a l‟Alt Empordà. 

Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom 
científic de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i 
utilitzades en la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color 
vermell. 

Gramínies 
 AGROSTIS [Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera] 

 BELLUGUET GROS [Briza maxima L.] 

 BELLUGUET PETIT [Briza minor L.] 

 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus] 

 CINOSUR CRESTAT [Cynosurus cristatus L.] 

 CUA DE RATA [Phleum pratense L. subsp. serotinum (Jordan) Berher] 

 DESCÀMPSIA [Deschampsia media (Gouan) Roem. et Schultes subsp. media] 

 GAUDÍNIA [Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.] 

 HERBA MOLLA [Holcus lanatus L.] 

Lleguminoses 
 GINESTA DE TINTORERS [Genista tinctoria L.] 

 LOT MENUT [Lotus angustissimus L.] 

 TRÈVOL DE FULLA ESTRETA [Trifolium angustifolium L.] 

 TRÈVOL DE LIGÚRIA [Trifolium ligusticum Balb. ex Loisel.] 

 TRÈVOL DE LLAPASSA [Trifolium lappaceum L.] 

 TRÈVOL DE PRAT [Trifolium pratense L.] 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreber in Sturm] 

 TRÈVOL PATENT [Trifolium patens Schreber in Sturm] 

Altres 
 ARÇ BLANC [Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna] 

 BETÒNICA [Stachys officinalis (L.) Trevisan] 

 
Altres (cont.) 
 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 ESPUNYIDERA DE MARJAL [Galium palustre L.] 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GRACÍOLA [Gratiola officinalis L.] 

 HERBA DE SANT DOMÈNEC [Centaurium maritimum (L.) Fritsch] 

 JONC ARTICULAT [Juncus articulatus L.] 

 JONC CONGLOMERAT [Juncus conglomeratus L.] 

 Kickxia commutata (Rchb.) Fritsch subsp. commutata 

 LLONGERA INTEGRIFÒLIA [Andryala integrifolia L.] 

 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.] 
 RANUNCLE SARD [Ranunculus sardous Crantz] 
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CODI PRAT [046] [BLF] NOM PRAT Estany d’en Martí 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,2 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000750000FO 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 75 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat abandonat amb potencial de recuperació 
i es troba dins d’un espai protegit.  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN És interessant cercar un acord amb aquest 
propietari.  
Tenim acord de custòdia amb les parcel·les 
contigües (73 i 76) i, per tant, seria molt interessant 
fer un acord amb aquesta peça.   
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CODI PRAT [047] [BLF] NOM PRAT Estany d’en Martí 
  

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,12 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000760000FK 
 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 76 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

Era un prat abandonat a l’any 20amb potencial de 
recuperació i es troba dins d’un espai protegit.  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN És interessant cercar un acord amb aquest 
propietari.  
Tenim acord de custòdia amb les parcel·les 
contigües (73 i 76) i, per tant, seria molt interessant 
fer un acord amb aquesta peça.   

 
    

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [1] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 
2. Realitzar un inventari florístic del prat. 
3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a 

la recol·lecció de llavors de la flora d’interès identificada per a 
la creació d’una col·lecció de llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de 
l’herba. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura al prat de dall. 
2. Cedir les bales d’herba a la IAEDEN. 
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CODI PRAT [048] [BLF] NOM PRAT Prats d’en Matíes Llauró 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 1,1 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000820000FX 
 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 82 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat molt pasturat que ha perdut l’interès com a 
prat de dall. A l’any 2006 ja tenia aquestes 
característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada càrrega 
ramadera que el prat ha patit.  
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CODI PRAT [049] [BLF] NOM PRAT Prats d’en Matíes Llauró 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,07 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000810000FD 
 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 81 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que ha estat pasturat i conseqüentment ha 
perdut l’interès com a prat de dall. A l’any 2006 ja tenia 
aquestes característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per la pèrdua 
d’interès ecològic i la irreversibilitat de recuperació.  
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CODI PRAT [050] [BLF] NOM PRAT Prats d’en Matíes Llauró 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 1,2 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000800000FR 
 
 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 80 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

A l’any 2018 es signa un acord de custòdia amb la 
IAEDEN 
 

    

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori  

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 
2. Realitzar un inventari florístic del prat. 
3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a 

la recol·lecció de llavors de la flora d’interès identificada per a 
la creació d’una col·lecció de llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de 
l’herba. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura al prat de dall 

2. Les bales d’herba seran per la propietària i l’altra meitat 
per la IAEDEN. 
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CODI PRAT [051] [BLF] NOM PRAT Prat de la Font de la 
Teula  

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 1,0 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A004000420000FI 
 
 
POLÍGON: 4 
PARCEL·LA: 42 

 
PROTECCIÓ: sense protecció legal 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat molt pasturat que ha perdut l’interès com a 
prat de dall. A l’any 2006 ja tenia aquestes 
característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada càrrega 
ramadera que el prat ha patit.  
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CODI PRAT [052] [053] [PCO] NOM PRAT Prat sense topònim 
conegut  

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 1,0 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A004000470000FU 
 
POLÍGON: 4 
PARCEL·LA: 47 

 
PROTECCIÓ: sense protecció legal 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat molt pasturat que ha perdut l’interès com a 
prat de dall. A l’any 2006 ja tenia aquestes 
característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada càrrega 
ramadera que el prat ha patit.  
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CODI PRAT [054][055][056]] [BLF] NOM PRAT Prats de la serra dels 
Estanys  
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 1,5 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000870000FZ 
 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 87 

 
PROTECCIÓ: prats dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat recuperat l’any 2018 mitjançant acord de 
custòdia amb la IAEDEN 
 

    

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori  

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 
2. Realitzar un inventari florístic del prat. 
3. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a 

la recol·lecció de llavors de la flora d’interès identificada per a 
la creació d’una col·lecció de llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de 
l’herba. 

 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura al prat de dall 

2. Les bales d’herba seran per la propietària i l’altra meitat 
per la IAEDEN. 
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CODI PRAT [057] [BLF] NOM PRAT Prats de la serra dels 
Estanys 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 0,6 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000920000FH 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 92 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que ha estat pasturar, però té potencialitat 
de recuperació i bona accessibilitat.  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es veu viable fer un acord de custòdia a curt 
termini 
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CODI PRAT   [058] [BLF] 
 

NOM PRAT Estany de les moles 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 16,9 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000850000FE 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 85 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat molt pasturat que ha perdut l’interès com a 
prat de dall. A l’any 2006 ja tenia aquestes 
característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada càrrega 
ramadera que el prat ha patit.  
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CODI PRAT   [059] [060] [PCO] 
 

NOM PRAT Prats de la parada 
 

MUNICIPI Cantallops SUPERFÍCIE 6,7 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17045A005000970000FG 
 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 97 

 
PROTECCIÓ: sense figura de protecció 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat molt pasturat que ha perdut l’interès com a 
prat de dall. A l’any 2006 ja tenia aquestes 
característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada càrrega 
ramadera que el prat ha patit.  
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CODI PRAT   [061] [QUE] NOM PRAT Prats del trentanari 
 

MUNICIPI Capmany SUPERFÍCIE 0,5 ha 
    

 

 
 
 
  REF. CADASTRAL: 17046A001000160000KJ 
 
POLÍGON: 1 
PARCEL·LA: 16 

 
PROTECCIÓ: sense figura de protecció 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat pasturat per ovelles que segurament no 
es dalla. Es troba ben conservat amb espècies 
característiques de prat de dall. És una parcel·la 
gestionada que no li cal acord de custòdia.  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No cal arribar a un acord de custòdia, doncs ja es 
gestiona.  
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CODI PRAT   [062] [064][065][066] [QUE] 
 

NOM PRAT Prats de Querafumat 
 

MUNICIPI Capmany SUPERFÍCIE 7,2 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17046A011000100000KX 
 
 
POLÍGON: 10 
PARCEL·LA: 11 

 
PROTECCIÓ: sense figura de protecció 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat amb parcel·les molt pasturades o 
abandonades i que ha perdut l’interès com a prat de 
dall. A l’any 2006 ja tenia aquestes característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada càrrega 
ramadera o per l’estat d’abandonat que fa impossible 
la seva recuperació. .  
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CODI PRAT   [063] [QUE] NOM PRAT Prats de Querafumat 
 

MUNICIPI Capmany SUPERFÍCIE 0,5 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17046A001000100000KO 
 
 
 
POLÍGON: 1 
PARCEL·LA: 16 

 
PROTECCIÓ: sense figura de protecció 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que a l’any 2006 havia estat abandonat i 
posteriorment pasturat. Es considera que té 
potencialitat de recuperació i amb bona 
accessibilitat.  
Caldria estudiar amb més detall si es pot recuperar 
a llarg termini tots els prats de Querafumat.  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Caldria buscar un acord a mig termini  
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CODI PRAT   [067] [PTO] NOM PRAT Prats del Mallol 
 

MUNICIPI Capmany SUPERFÍCIE 0,4 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17046A010001330000KE 
 
POLÍGON: 10 
PARCEL·LA: 133 

 
PROTECCIÓ: sense figura de protecció 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat de dall abandonat des de fa dècades.  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Caldria estudiar la viabilitat de signar un acord de 
custòdia a mig termini. 
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CODI PRAT   [068] [PTO] NOM PRAT Prats sense topònim 
conegut 
 

MUNICIPI Capmany SUPERFÍCIE 0,4 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17046A010001190000KM 
 
 
POLÍGON: 10 
PARCEL·LA: 119 

 
PROTECCIÓ: sense figura de protecció 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat de dall abandonat amb invasió de plantes 
llenyoses.  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera necessari signar un acord de 
custòdia.   
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MAPA 

 

CODI PRAT [069] [PTO] NOM PRAT Prat d’en Coll de la Mata 
 

MUNICIPI Capmany SUPERFÍCIE 7.384 m2 (0,74 ha) 

 

 

INTERÈS DEL PRAT I Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 

 Girona i IAEDEN (2006) 
 És un prat actiu que es dalla anualment. 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord verbal 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un inventari florístic del prat. 

2. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció de 
llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de llavors. 

3. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

4. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb compra de la 
bala d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. Dallar anualment el prat. 

 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

Prat molt divers pel que a la flora, amb presència d‟una bona quantitat de plantes característiques de prats de dall. 
Les condicions d‟humitat dins del prat són molt variables per la qual cosa hi conviuen des de plantes de llocs humits 
o entollats a plantes de prats secs mediterranis. També hi són presents algunes plantes ruderals, lligades a indrets 
remenats, però la seva abundància es pot considerar baixa, com també és el cas d‟única planta introduïda, el seneci 
del Cap. Com a plantes més singulars assenyalar la presència d‟una potentil·la (Potentilla inclinata), planta amb 
poques poblacions conegudes al NE de la península Ibèrica. Altres plantes destacables són la gracíola i el bromus 
pratense, una gramínia força excepcional a baixa altitud. 

 

REF. CADASTRAL: 
17046A010000870000KT 
POLÍGON: 10 
PARCEL·LA: 87 (subparcel·la a) 

 
PROTECCIÓ: sense cap protecció 
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Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom científic 
de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i utilitzades en 
la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color vermell. 

Gramínies 
 BELLUGUET PETIT [Briza minor L.] 

 BROMUS PRATENSE [Bromus commutatus Schrad.] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 FENÀS DE MARGE [Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes] 

 FENÀS MASCLE [Dactylis glomerata L.] 

 GAUDÍNIA [Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.] 

 GRAM [Cynodon dactylon (L.) Pers.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 HERBA MOLLA [Holcus lanatus L.] 

 NEBULOSA [Aira cupaniana Guss.] 

 PÈL DE BOC [Vulpia muralis (Kunth) Nees] 

 RAIGRÀS [Lolium perenne L.] 

Lleguminoses 
 FESOL BORD [Vicia bithynica (L.) L.] 

 GARLANDA ATROPURPÚRIA [Vicia benghalensis L.] 

 GARLANDA PILOSA [Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.] 

 GUIXÓ DE PRAT [Lathyrus pratensis L.] 

 MELGÓ DE LLAPASSA [Medicago polymorpha L.] 

 TRÈVOL DE PRAT [Trifolium pratense L.] 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreber in Sturm] 

 TRÈVOL MARÍTIM [Trifolium squamosum L. subsp. squamosum] 

 VEÇA GROGA [Vicia lutea L.] 

 VECERA BORDA [Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.] 

Altres 
 AGRELLETA DE BOU [Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus] 

 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CENTÀUREA JÀCEA [Centaurea jacea L. subsp. vinyalsii (Sennen) O. Bolòs, Nuet et Panareda] 

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.] 

 CREIXEN PIRINENC [Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.] 

 CREPIS CAPIL·LAR [Crepis capillaris (L.) Wallr.] 

 
Altres (cont.) 
 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 ESPUNYIDERA DE MARJAL [Galium palustre L.] 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 GALLS [Serapias lingua L.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GATELL [Salix atrocinerea Brot.] 

 GRACÍOLA [Gratiola officinalis L.] 

 GRAM NEGRE [Potentilla reptans L.] 

 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 JUNÇA [Carex divisa Huds.] 

 LLENGUA DE BOU [Echium plantagineum L.] 

 LLETSÓ D'HORT [Sonchus oleraceus L.] 

 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.] 

 MOLINETS [Silene gallica L.] 

 MOTXA BORDA [Parentucellia viscosa (L.) Caruel] 

 OLIVARDA [Inula viscosa (L.) Aiton] 

 PAREDELLA CRESPA [Rumex crispus L.] 

 PELOVELLA [Cerastium glomeratum Thuill.] 
 PLANTATGE DE FULLA ESTRETA [Plantago lanceolata L.] 

90



 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.] 

 Potentilla inclinata Vill. 

 RAFANISTRE [Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum] 

 RANUNCLE SARD [Ranunculus sardous Crantz] 

 RÈVOLA BORDA [Sherardia arvensis L.] 

 SENECI DEL CAP [Senecio inaequidens DC.] 

 ULL DE BOU [Chrysanthemum segetum L.] 

 

PRODUCCIÓ i CARACTERÍSTIQUES DE L’HERBA 
 

Coll de la Mata [069] gramínies lleguminoses altres 
 

% tàxons mostra 32,56 18,60 48,84 

pes fresc total (kg/ha) 6.133,00 215,30 2.045,40 8.393,70 

% tàxons pes fresc 73,07 2,57 24,37 

mat. seca total (kg/ha) 2.668,80 93,50 682,00 3.444,30 

% tàxons mat. seca 77,48 2,71 19,80 
 

 

La producció d‟herba és similar a la de la majoria de prats de dall de l‟Albera. El percentatge de les diferents fraccions 
és força equilibrat tot i que hi ha una baixa presència de lleguminoses a la matèria seca a favor de les gramínies, molt 
més abundants del que sol ser habitual. Malgrat aquesta baixa aportació de les papilionàcies, la seva diversitat és 
molt alta però cadascuna de les espècies és molt poc abundant. 
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CODI PRAT [070] [071] [PTO] NOM PRAT Prats del Mas Martí 
 

MUNICIPI Capmany SUPERFÍCIE 0,32 ha 
    

 

 
 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17046A010000850000KP 
 

 
POLÍGON: 10 
PARCEL·LA: 85 

 
PROTECCIÓ: cap figura de protecció especial 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És una parcel·la que conté dos prats de dall 
diferenciats. Un d’ells era actiu a l’any 2006. 
Actualment ambdós estan abandonats.  

Tenen potencialitat de recuperació. En cas que 
s’arribi a un acord, fora bo arribar a una acord amb 
els prats [068] i [072] per la seva proximitat.  

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Es considera vàlid fer un acord a mig termini 
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CODI PRAT [072] [PTO] NOM PRAT Prats sense topònim 
conegut  

MUNICIPI Capmany SUPERFÍCIE 0,8 ha 
    

 

 
 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17046A002000640000KU 
 
POLÍGON: 2 
PARCEL·LA: 64 

 
PROTECCIÓ: cap figura de protecció especial 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

Prat abandonats des de l’any 2006 i de molt difícil 
recuperació.  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada càrrega 
ramadera que ha patit el prat. 

    
 



CODI PRAT   [073] [PTO] 
 

NOM PRAT Prats d’en Serra 
 

MUNICIPI Capmany SUPERFÍCIE 0,4 ha 
    

 

 
 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17046A006000600000KI 
 
 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 60 

 
PROTECCIÓ: cap figura de protecció especial 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

Prat abandonats des de l’any 2006 i posteriorment 
fortament pasturat amb molta presència de plantes 
ruderals. Poc interpes 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per l’elevada càrrega 
ramadera que ha patit el prat. 
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CODI PRAT   [074] [PTO] 
 

NOM PRAT Prats d’en Serra 
 

MUNICIPI Capmany SUPERFÍCIE 0,2 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17046A006000550000KD 
 
 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 55 

 
PROTECCIÓ: sense protecció legal 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que ha estat pasturat i ha perdut l’interès com 
a prat de dall. A l’any 2006 ja tenia aquestes 
característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per la forta càrrega 
ramadera.  
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CODI PRAT   [075] [PCP] 
 

NOM PRAT Prats del Mas Paulí 
 

MUNICIPI Capmany SUPERFÍCIE 0,35 ha 
    

 

 
 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17046A006000400000KB 
 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 40 

 
PROTECCIÓ: cap figura de protecció especial 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que està catalogat com a prat abandonat 
a l’any 2006. Actualment està pasturat, sense molta 
càrrega ramadera. Quan es realitza la visita tenia 
poques espècies de prat de dall, però té potencial 
de recuperació 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Es podria arribar a un acord per millorar una mica la 
gestió.   
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CODI PRAT [076] [PCO] NOM PRAT Prats sense topònim 
conegut  

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 0,4 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17167A007000010000ZX 
 
POLÍGON: 7 
PARCEL·LA: 1 

 
PROTECCIÓ: sense protecció legal 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que ha estat pasturat i ha perdut l’interès com 
a prat de dall. A l’any 2006 ja tenia aquestes 
característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per la forta càrrega 
ramadera.  
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CODI PRAT   [077] [VIT] NOM PRAT Prat sense topònim 
conegut 
 

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 0,35 ha 
    

 

 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17167A008000010000ZF 
 
POLÍGON: 8 
PARCEL·LA: 1 

 
PROTECCIÓ: cap figura de protecció especial 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

Prat abandonats des de l’any 2006 i de molt difícil 
recuperació. Difícil interlocució amb el propietari i 
pels usos militars adjacents.  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid pel baix interès del 
prats i el seu estat d’abandó.  
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CODI PRAT   [078] [VIT] NOM PRAT Prat dels rebulls 
 

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 2.0 ha 
    

 

 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17167A007000010000ZX 
 
 
POLÍGON: 7 
PARCEL·LA: 1 

 
PROTECCIÓ: cap figura de protecció especial 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

Prat abandonats des de l’any 2006, segurament 
posteriorment hi hagué pastura i actualment se 
troba en un fort estat de degradació.  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid pel baix interès del 
prats i el seu estat d’abandó.  
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CODI PRAT [079] [VIT] NOM PRAT Prat de Cal Negre 
 

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 0,8 ha 
    

 

 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17167A002000340000ZW 
 
 
POLÍGON: 2 
PARCEL·LA: 34 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

Prat molt interessant que se manté en actiu, tot i que 
no en règim agrari de prat de dall.  

Caldria buscar mecanismes per buscar l’acord de 
custòdia, tot i que temps enrere ja se n’havia parlat.  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Es considera interessant arribar a un acord de 
custòdia. Són els propietaris de l’estany d’en Negre 
que la IAEDEN ja hi té un acord.  
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CODI PRAT [080-081] [VIT] NOM PRAT Prat Tancat  

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 5.769 m2 (0,58 ha) 
 

 

INTERÈS DEL PRAT I Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 

PRÀCTIQUES PRATÍCOLES prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 
Girona i IAEDEN (2006) 

 És un prat de dall recentment abandonat 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [2] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 

2. Realitzar un inventari florístic del prat. 

3. Que la IAEDEN, després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció de 
llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció de llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

5. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb compra de la 
bala d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura intensiva al prat de dall. 

2. La meitat de les bales d’herba seran per al propietari i l’altra meitat per la 
IAEDEN. 

 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

 

REF. CADASTRAL: 
17167A003000160000ZQ 
POLÍGON: 3 
PARCEL·LA: 16 (subparcel·la f) 

 
REF. CADASTRAL: 
17167A003000010000ZI 
POLÍGON: 3 
PARCEL·LA: 1 (subparcel·la g) 

 
PROTECCIÓ: XARXA NATURA 2000 

MAPA 
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Prats de riquesa força excepcional en el conjunt actual de l‟Albera. La presència i abundància d‟algunes de les 
espècies característiques dels prats de dall de terra baixa es combina amb la de plantes de llocs humits. Aquest fet 
comporta l‟existència la coexistència molt interessant d‟un extens herbassar fonamentalment de gramínies, que 
constituiria el prat de dall típic, i de jonqueres formacions de càrex en els llocs més higròfils. Aquest humitat edàfica 
comporta la presència abundant d‟alguns espècies típiques d‟aquestes ambients temporàniament inundats com la 
móntia, el ranuncle ofioglossifoli i la gracíola. 

Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom científic 
de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i utilitzades en 
la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color vermell. 

[080] 

Gramínies 
 BELLUGUET GROS [Briza maxima L.] 

 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 MAIMORT [Poa pratensis L.] 

 PÈL DE BOC [Vulpia muralis (Kunth) Nees] 

Lleguminoses 
 GUIXÓ ANGULÓS [Lathyrus angulatus L.] 

 SERRADELLA [Ornithopus compressus L.] 

 TRÈVOL BLANC [Trifolium nigrescens Viv.] 

 TRÈVOL LLUENT [Trifolium strictum L.] 

 VECERA BORDA [Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.] 

 VEÇÓ TETRASPERM [Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. tetrasperma] 

 VÍCIA HIRSUTA [Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray] 

Altres 
 CADELLS D’AIGUA *Ranunculus muricatus L.+ 

 CAL·LÍTRIQUE [Callitriche stagnalis Scop.] 

 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.] 

 CREIXEN PIRINENC [Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 GALLS [Serapias lingua L.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GRAM NEGRE [Potentilla reptans L.] 

 HERBA DE SANT ROBERT [Geranium robertianum L.] 

 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 JONC BOVAL [Scirpus holoschoenus L.] 

 JONC CONGLOMERAT [Juncus conglomeratus L.] 

 
Altres (cont.) 
 JONC DE GALÀPET [Juncus buffonius L. subsp. bufonius] 

 LLETSÓ D'HORT [Sonchus oleraceus L.] 

 LLONGERA INTEGRIFÒLIA [Andryala integrifolia L.] 

 MOLINETS [Silene gallica L.] 

 MÓNTIA [Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters] 

 MORRO DE PORCELL [Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. hispidus (Roth) Kerguélen] 

 MOTXA BORDA [Parentucellia viscosa (L.) Caruel] 

 NOMOBLIDIS RAMIFICADA [Myosotis ramosissima Rochel in Schultes subsp. ramosissima] 

 OLIVARDA [Inula viscosa (L.) Aiton] 

 ORQUIS D'AIGUAMOLL [Orchis laxiflora Lam. subsp. laxiflora] 

 PAREDELLA CRESPA [Rumex crispus L.] 
 PLANTATGE DE FULLA ESTRETA [Plantago lanceolata L.] 
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 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.] 

 RANUNCLE OFIOGLOSSIFOLI [Ranunculus ophioglossifolius Vill.] 

 ROMEGUERA [Rubus ulmifolius Schott] 

[081] 

Gramínies 
 BELLUGUET GROS [Briza maxima L.] 

 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 FROMENTAL [Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. et C. Presl subsp. elatius] 

 GAUDÍNIA [Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.] 

 GRAM [Cynodon dactylon (L.) Pers.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 HERBA MOLLA [Holcus lanatus L.] 

 MAIMORT [Poa pratensis L.] 

 POA TRIVIAL [Poa trivialis L. subsp. trivialis] 

Lleguminoses 
 FESOL BORD [Vicia bithynica (L.) L.] 

 GUIXÓ DE PRAT [Lathyrus pratensis L.] 

 LOT BANYUT [Lotus corniculatus L.] 

 TRÈVOL BLANC [Trifolium nigrescens Viv.] 

 TRÈVOL LLUENT [Trifolium strictum L.] 

 TRÈVOL MARÍTIM [Trifolium squamosum L. subsp. squamosum] 

 TRÈVOL MENUT [Trifolium dubium Sibth.] 

 VECERA BORDA [Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.] 

Altres 
 ARANYONER [Prunus spinosa L.] 

 BORRISSOL [Anagallis arvensis L.] 

 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CÀREX HIRSUT [Carex hirta L.] 

 CASTANYOLA [Cyperus longus L.] 

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.] 

 CREIXEN PIRINENC [Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.] 

 
Altres (cont.) 
 CREPIS CAPIL·LAR [Crepis capillaris (L.) Wallr.] 

 ESCIRP EN AGULLES [Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schultes] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 ESPUNYIDERA DE MARJAL [Galium palustre L.] 

 DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 GALLS [Serapias lingua L.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GRACÍOLA [Gratiola officinalis L.] 

 GRAM NEGRE [Potentilla reptans L.] 

 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 JONC CONGLOMERAT [Juncus conglomeratus L.] 

 JONC DE GALÀPET [Juncus buffonius L. subsp. bufonius] 

 JONC D'ESTORES [Juncus effusus L.] 

 JUNÇA [Carex divisa Huds.] 

 LLETSÓ PUNXÓS [Sonchus asper (L.) Hill] 

 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.] 

 MARGALL DE PRAT [Carex vulpina L. subsp. nemorosa Schinz et Keller] 

 MENTA PELUDA [Mentha suaveolens Ehrh.] 

 MORRO DE PORCELL [Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. taraxacoides] 

 MORRO D'OVELLA [Plantago lagopus L.] 

 MOTXA BORDA [Parentucellia viscosa (L.) Caruel] 

 NOMOBLIDIS RAMIFICADA [Myosotis ramosissima Rochel in Schultes subsp. ramosissima] 
 OLIVARDA [Inula viscosa (L.) Aiton] 
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 ORQUIS D'AIGUAMOLL [Orchis laxiflora Lam. subsp. laxiflora] 

 PAREDELLA CRESPA [Rumex crispus L.] 

 PELOVELLA [Cerastium glomeratum Thuill.] 

 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.] 

 SALICÀRIA [Lythrum salicaria L.] 

 

PRODUCCIÓ i CARACTERÍSTIQUES DE L’HERBA 
 

Prat Tancat [081] gramínies lleguminoses altres 
 

% tàxons mostra 32,35 8,82 58,82 

pes fresc total (kg/ha) 8.774,00 2.235,60 8.521,20 19.530,80 

% tàxons pes fresc 44,92 11,45 43,63 

mat. seca total (kg/ha) 2.853,60 407,73 1.952,00 5.213,33 

% tàxons mat. seca 54,74 7,82 37,44 
 

 

La producció d‟herba d‟aquests prats és la més elevada de les quantificades en el conjunt de prats de dall de l‟Albera. 
El percentatge elevat de papilionàcies és un tret diferencial així com també l‟elevada presència de representants de 
dues famílies considerades graminoides, com són les juncàcies i ciperàcies, que han estat incloses dins de la fracció 
d‟altres i que fan una aportació molt important a la matèria seca. 
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CODI PRAT [082] [EET] NOM PRAT Rec de Grimaus 
 

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 1.3 ha 
    

 

 
 
 
   REF. CADASTRAL: UTMx 0497168 
                                     UTMy 4693132 
 
POLÍGON: 2 
PARCEL·LA: 34 

 
PROTECCIÓ: sense protecció legal 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

Prat inclòs en el domini públic hidràulic del rec de 
Grimaus.   

Caldria buscar mecanismes per buscar l’acord de 
custòdia dels espais fluvials amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Es considera interessant arribar a un acord de 
custòdia amb l’ACA. 
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CODI PRAT [083] NOM PRAT Estany de la Jaça 
 

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 0,3 ha del total de 
4.136 m2 de la 
parcel·la 

    

MAPA 

 

 
REF. CADASTRAL: 
17167A006000690000Zb 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 69 
 
 
PROTECCIÓ: sense cap protecció 
especial 

  

INTERÈS DEL PRAT I  
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 

Prat inclòs en l’estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de 
gestió dels prats de dall de terra baixa del piemont occidental de 
l’Albera” Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat de dall abandonat. 

    

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia signat des de 2018.    (2) 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 
2. Realitzar un inventari florístic del prat. 
3. Que la IAEDEN, després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la 

recol·lecció de llavors de la flora d’interès identificada per a la 
creació d’una col·lecció de llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de 
l’herba. 

5. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb 
compra de la bala d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura intensiva al prat de dall. 
2. La meitat de les bales d’herba seran per al propietari i l’altra meitat 

per la IAEDEN. 
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CODI PRAT [084] NOM PRAT Estany de la Jaça 
 

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 0,2 ha del total de 
15.077 m2 de la 
parcel·la 

    

MAPA 

 

 
REF. CADASTRAL: 
17167A006000700000ZW 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 70 
 
 
PROTECCIÓ: sense cap protecció 
especial 

  

INTERÈS DEL PRAT I  
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 

Prat inclòs en l’estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de 
gestió dels prats de dall de terra baixa del piemont occidental de 
l’Albera” Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat de dall abandonat. 

    

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia signat des de 2018.    (2) 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Finançar el dall i l’embalatge de l’herba durant 1 any. 
2. Realitzar un inventari florístic del prat. 
3. Que la IAEDEN, després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la 

recol·lecció de llavors de la flora d’interès identificada per a la 
creació d’una col·lecció de llavors. 

4. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de 
l’herba. 

5. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb 
compra de la bala d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. No permetre la pastura intensiva al prat de dall. 
2. La meitat de les bales d’herba seran per al propietari i l’altra meitat 

per la IAEDEN. 
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CODI PRAT [085] [CLS] NOM PRAT Prat sense topònim 
conegut  

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 1,3 ha 
    

 

 
 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17167A007000010000ZX 
 
POLÍGON: 7 
PARCEL·LA: 1 

 
PROTECCIÓ: dins de Xarxa Natura 2000 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

Prat inclòs en el domini públic hidràulic del rec de 
Grimaus.   

Caldria buscar mecanismes per buscar l’acord de 
custòdia dels espais fluvials amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua. 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Es considera interessant arribar a un acord de 
custòdia amb l’ACA. 

    
 

109



CODI PRAT   [086 [SCS] NOM PRAT Prat d’en Mató 
 

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 2,4 ha 
    

 

 
 
 
   REF. CADASTRAL: 17167A003000280000ZD 
 
 
POLÍGON: 3 
PARCEL·LA: 28 

 
PROTECCIÓ: cap figura de protecció especial 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l’estudi “Inventari, estat de conservació 
i propostes de gestió dels prats de dall de terra baixa 
del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 
Girona i IAEDEN (2006) 

Prat abandonats des de l’any 2006 i de difícil 
recuperació. Hi ha molta planta llenyosa.  

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Es considera molt difícil poder recuperar aquest prat.   
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MAPA 

 

PROPIETARI [087+088] [SCS] NOM PRAT Estany d’en Massot 
 

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 3,8 ha 

 

 

INTERÈS DEL PRAT I 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels prats 
de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de Girona i 
IAEDEN (2006) 
És una llacuna temporània amb un període d‟inundació més o menys llarg, però 
generalment eixuta a l‟estiu. 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [3] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un estudi i proposar actuacions per a la seva conservació. 

2. Buscar finançament per a la realització d’actuacions de recuperació i conservació. 

3. Realitzar un inventari florístic i , si procedeix, a la recol·lecció de llavors de la flora 
d’interès per a la seva conservació. 

PROPIETARI 1. Es compromet a no pasturar intensivament els terrenys 

BASSA TEMPORAL Segons la diagnosi dels estanys amb acord de custòdia realitzat per la IAEDEN 
(2017) es conclou que cal: 
Referent a les condicions fisico-químiques de l‟aigua dels estanys, aquest estany 
presenta càrrega orgànica inusualment alta, per això, es dedueix que aquest estany 
deu presentar pics d‟eutrofització. S‟apunta la granja del costat o el torrent que 
alimenta l‟estany d‟aigua com a possible origen de les aportacions de matèria 
orgànica. Cal segellar aquesta aportació. 
S‟adjunta informe de la diagnosi. 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 
 

Llista 
La llista de les plantes observades apareix ordenada alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica 

 

REF. CADASTRAL: 
17167A003000550000ZF 
POLÍGON: 3 
PARCEL·LA: 55 (subparcel·la a) 

 
PROTECCIÓ: XN 2000 i inventari de zones 
humides 
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el nom científic de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades singulars o amb algun 
tipus de protecció legal apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color vermell. 
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CODI PRAT [089] [CLS] NOM PRAT Prats d’en Navarra 
 

MUNICIPI Capmany SUPERFÍCIE 2,5 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17046A006000550000KD 
 
 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 55 

 
PROTECCIÓ: sense protecció legal 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que ha estat sembrat i ha perdut l’interès com 
a prat de dall. A l’any 2006 ja tenia aquestes 
característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid pel canvi d’ús 
efectuat. 
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CODI PRAT [090] [SCS] NOM PRAT Estany d’en Pous 
 

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 1,7 ha 

 

 

INTERÈS DEL PRAT I Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels prats 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de Girona i 

 IAEDEN (2006) 
 És un estany temporal. 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [3] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un estudi i proposar actuacions per a la seva conservació. 

2. Buscar finançament per a la realització d’actuacions de recuperació i conservació. 

3. Realitzar un inventari florístic i , si procedeix, a la recol·lecció de llavors de la flora 
d’interès per a la seva conservació. 

4. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb compra de la bala 
d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. Es compromet a no pasturar intensivament els terrenys. 

BASSA TEMPORAL Segons la diagnosi dels estanys amb acord de custòdia realitzat per la IAEDEN 
(2017) es conclou que cal: 
Condicionament de la barrera d‟amfibis existent amb la recuperació del pas 
subterrani per als amfibis i el folrat amb un material de seguretat pels usuaris de la 
carretera i la senyalització a la carretera. A més, en caldria un manteniment anual. 
S‟adjunta informe de la diagnosi. 

INVENTARI FLORÍSTIC  

Comentari general 

Prat molt interessant florísticament que acull una representació força complerta de les plantes que es poden 
considerar típiques dels prats de dall de terra baixa. La parcel·la inclou en la seva part central una zona més 
inundada que no ha estat inventariada exhaustivament amb plantes de llocs temporàniament humits com la 
cardamina de flor petita, una planta de la família dels caps blancs que és protegida a Catalunya per la seva raresa. 

 

REF. CADASTRAL: 
17167A003000670000ZE 
POLÍGON: 3 
PARCEL·LA: 67 

 
PROTECCIÓ: XN 2000 i inventari de zones 
humides 

MAPA 
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Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 
quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom 
científic de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i 
utilitzades en la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color 
vermell. 

Gramínies 
 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 FENÀS MASCLE [Dactylis glomerata L.] 

 GAUDÍNIA [Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 PÈL DE BOC [Vulpia muralis (Kunth) Nees] 

 POA TRIVIAL [Poa trivialis L. subsp. trivialis] 

Lleguminoses 
 FESOL BORD [Vicia bithynica (L.) L.] 

 GARLANDA ATROPURPÚRIA [Vicia benghalensis L.] 

 GARLANDA PILOSA [Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb.] 

 LOT BANYUT [Lotus corniculatus L.] 

 TRÈVOL BLANC [Trifolium nigrescens Viv.] 

 TRÈVOL LLUENT [Trifolium strictum L.] 

 TRÈVOL MARÍTIM [Trifolium squamosum L. subsp. squamosum] 

 TRÈVOL MENUT [Trifolium dubium Sibth.] 

 VECERA BORDA [Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.] 

Altres 
 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CARDAMINA DE FLOR PETITA [Cardamine parviflora L.] 

 CÀREX GLAUC [Carex flacca Schreber] 

 CRESTA DE GALL [Bellardia trixago (L.) All.] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

 ESPUNYIDERA DE MARJAL [Galium palustre L.] 

 FILIPÈNDULA D’AIGUA *Oenanthe fistulosa L.+ 

 GALLS [Serapias lingua L.] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GERANI RETALLAT [Geranium dissectum L.] 

 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 JONC CONGLOMERAT [Juncus conglomeratus L.] 

 JONQUET [Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schultes] 

 JUNÇA [Carex divisa Huds.] 

 LLENGUA DE BOU [Echium plantagineum L.] 

 
Altres (cont.) 
 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.] 

 MOLINETS [Silene gallica L.] 

 MORRO DE PORCELL [Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. hispidus (Roth) Kerguélen] 

 MOTXA BORDA [Parentucellia viscosa (L.) Caruel] 

 ORQUIS D'AIGUAMOLL [Orchis laxiflora Lam. subsp. laxiflora] 

 PAREDELLA CRESPA [Rumex crispus L.] 

 PORCELLERA PELUDA [Hypochoeris radicata L.] 

 RANUNCLE OFIOGLOSSIFOLI [Ranunculus ophioglossifolius Vill.] 

 VINAGRELLA BORDA [Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus Murb.] 
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CODI PRAT [091] [SCS] NOM PRAT Prats sense topònim 
conegut  

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 0,3 ha 
    

 

 
 
  REF. CADASTRAL: 17167A003000860000ZT 
 
 
POLÍGON: 3 
PARCEL·LA: 86 

 
PROTECCIÓ: sense protecció legal 
 

 
 

INTERÈS DEL PRAT I PRÀCTIQUES 
PRATÍCOLES 
 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de 
conservació i propostes de gestió dels prats de dall 
de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” 
Universitat de Girona i IAEDEN (2006) 

És un prat que ha estat pasturat i ha perdut l’interès com 
a prat de dall. A l’any 2006 ja tenia aquestes 
característiques  
 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN No es considera un acord vàlid per la forta càrrega 
ramadera.  
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MAPA 

 

 

 

CODI PRAT [092-096] [EPL] NOM PRAT Estany de la Cardonera  

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 2,6 ha 

 

 

INTERÈS DEL PRAT I Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 

 Girona i IAEDEN (2006) 
 És un estany temporal 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [3] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un estudi i proposar actuacions per a la seva conservació. 

2. Buscar finançament per a la realització d’actuacions de recuperació i 
conservació. 

3. Realitzar un inventari florístic i , si procedeix, a la recol·lecció de llavors de la 
flora d’interès per a la seva conservació. 

PROPIETARI 1. Es compromet a no pasturar intensivament els terrenys 

BASSA TEMPORAL Segons la diagnosi dels estanys amb acord de custòdia realitzat per la IAEDEN 
(2017) es conclou que cal: 
Control a l‟expansió de la bardissa i freixeneda del voltants (la freixeneda és la 
vegetació potencial que si va reblint provocaria problemes a la bassa). 

 
S‟adjunta informe de la diagnosi. 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

 

REF. CADASTRAL: 
17167A006000430000ZQ 
POLÍGON: 6 
PARCEL·LA: 43 

 
REF. CADASTRAL: 
17167A005001480000ZS 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 148 (subparcel·la b) 

 
PROTECCIÓ: XN 2000 i inventari de zones 
humides 



L‟estany, malgrat totes les alteracions sofertes els darrers anys, manté una flora prou interessant i diversa. 
Juntament amb el rodals poc diversos de canyís i jonca marina, apareixen zones més obertes amb major riquesa 
de flors. A banda d‟algunes plantes pròpies dels prats de dall, trobem com a plantes més singulars l‟escordi, el 
moró de porcell i la cardamina de flora petita. Aquesta última és una planta protegida que es es troba únicament a 
Catalunya en els herbassars humits de l‟Albera. Val a dir que el descens del període d‟inundació després de les 
obres de soterrament de canalitzacions d‟aigües des de Peralada s‟ha produït la desaparició d‟algunes espècies 
observades cap als anys noranta com Utricularia australis o Mentha cervina. 

Llista 
La llista de les plantes observades apareix ordenada alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica 
el nom científic de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades singulars o amb algun 
tipus de protecció legal apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color vermell. 

 AGROSTIS [Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera] 

 CANYÍS [Phragmites australis (Cav.) Trin. subsp. australis] 

 CARDAMINA DE FLOR PETITA [Cardamine parviflora L.] 

 CLORA [Blackstonia perfoliata (L.) Huds. var. perfoliata] 

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.] 

 ENCIAM BORD [Lactuca serriola L.] 

 EPILOBI DE FLOR PETITA [Epilobium parviflorum Schreb.] 

 ESCORDI [Teucrium scordium L. subsp. scordioides (Schreb.) Arcang.] 

 FONOLL BORD [Oenanthe lachenalii C.C. Gmel.] 

 FREIXE DE FULLA PETITA [Fraxinus angustifolia Vahl subsp. angustifolia] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GRACÍOLA [Gratiola officinalis L.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 GRAM NEGRE [Potentilla reptans L.] 

 JONC ACUTIFLOR [Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.] 

 JONC BOVAL [Scirpus holoschoenus L.] 

 JONCA MARINA [Scirpus maritimus L.] 

 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.] 

 MORRO DE PORCELL [Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. taraxacoides] 

 OLIVARDA [Inula viscosa (L.) Aiton] 

 PAREDELLA CRESPA [Rumex crispus L.] 

 PELOSA MARÍTIMA [Polypogon maritimus Willd. Subsp. maritimus] 

 PONIOL [Mentha pulegium L.] 

 SALICÀRIA [Lythrum salicaria L.] 

 TINYA [Cuscuta epithymum (L.) L.] 
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CODI PRAT [097+098] [SCS] NOM PRAT Prat d’Ullastre 
 

MUNICIPI Sant Climent Sescebes SUPERFÍCIE 9.950,4 m2(0,99 ha) 

 

 

INTERÈS DEL PRAT I Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES prats de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de 

 Girona i IAEDEN (2006) 
 És un prat de dall actiu. 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord verbal 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un inventari florístic del prat. 

2. Que la IAEDEN , després de l’inventari i si s’escau, procedirà a la recol·lecció 
de llavors de la flora d’interès identificada per a la creació d’una col·lecció 
de llavors. 

3. Avaluar, si es considera el lloc adient, la qualitat farratgera de l’herba. 

4. Si es considera oportú, translocació d’herba dallada del prat (amb compra 
de la bala d’herba) a un prat receptor. 

PROPIETARI 1. Dallar anualment el prat. 

 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 

Prat molt heterogeni florísticament amb una part on es conserven una bona part de les plantes característiques de 
prats de dall i una part més ruderalitzada amb nombroses plantes oportunistes de llocs remenats, també més seca. 
En aquests sectors hi trobem plantes poc habituals en altres prats de dall com el gassó i el peucrist. 

Llista 
La llista de les plantes observades s‟agrupa en tres grans categories (gramínies, lleguminoses i altres) dins de les 

 

REF. CADASTRAL: 
17167A005000460000ZD 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 46 

 
REF. CADASTRAL: 
17167A005000470000ZX 
POLÍGON: 5 
PARCEL·LA: 47 

 
PROTECCIÓ: sense cap protecció especial 

MAPA 
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quals les espècies apareixen ordenades alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el nom científic 
de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades indicadores de prats de dall i utilitzades en 
la valoració de l‟estat ecològic apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color vermell. 

Gramínies 
 BLAT DE FORMIGA [Bromus madritensis L.] 

 BROMUS HORDEACI [Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus] 

 CUGULA [Avena barbata Pott ex Link in Schrad.] 

 FENÀS D'AIGUA [Festuca arundinacea Schreb.] 

 FENÀS MASCLE [Dactylis glomerata L.] 

 FESTUCA DE PRAT [Festuca pratensis Huds.] 

 GAUDÍNIA [Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.] 

 GRAM [Cynodon dactylon (L.) Pers.] 

 GRAM D'OLOR [Anthoxanthum odoratum L.] 

 MAIMORT [Poa pratensis L.] 

 MARGALL LLARG [Bromus sterilis L.] 

 POA TRIVIAL [Poa trivialis L. subsp. trivialis] 

Lleguminoses 
 FENAROLA MENUDA [Medicago lupulina L.] 

 GARLANDA ATROPURPÚRIA [Vicia benghalensis L.] 

 GUIXÓ HIRSUT [Lathyrus hirsutus L.] 

 MELGÓ DE LLAPASSA [Medicago polymorpha L.] 

 TRÈVOL DE LA TACA [Medicago arabica (L.) Huds.] 

 TRÈVOL GROC [Trifolium campestre Schreber in Sturm] 

 VECERA BORDA [Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.] 

 VEÇÓ TETRASPERM [Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. tetrasperma] 

 VÍCIA HIRSUTA [Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray] 

Altres 
 AMARGOT [Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidt] 

 APEGALÓS [Galium aparine L. subsp. aparine] 

 BORRISSOL [Anagallis arvensis L.] 

 CALCIDA BLANCA [Galactites tomentosa Moench] 

 CARDOT [Carduus pycnocephalus L.] 

 CÀREX GLAUC [Carex flacca Schreber] 

 CENTÀUREA JÀCEA [Centaurea jacea L. subsp. vinyalsii (Sennen) O. Bolòs, Nuet et Panareda] 

 CLAVELLET PROLÍFER [Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood] 

 CORRETJOLA COMUNA [Convolvulus arvensis L.] 

 CREPIS CAPIL·LAR [Crepis capillaris (L.) Wallr.] 

 ESPUNYIDELLA GROGA [Galium verum L. subsp. verum] 

Altres (cont.) 
 FLOR DE CUCUT [Lychnis flos-cuculi L.] 

 FONOLL [Foeniculum vulgare Mill. subsp. piperitum (Ucria) Cout.] 

 GALLS [Serapias lingua L.] 

 GASÓ [Armeria alliacea (Cav.) Hoffms. et Link subsp. bupleuroides (Godr. et Gren.) O. Bolòs et J. Vigo] 

 GATA RABIOSA [Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae (Willk.) Rouy et Fouc.] 

 GERANI RETALLAT [Geranium dissectum L.] 

 GRAM NEGRE [Potentilla reptans L.] 

 HERBA DELS CANONGES [Valerianella eriocarpa Desv.] 

 HERBA VERDA [Oenanthe pimpinelloides L.] 

 INFLABOUS [Tragopogon dubius Scop.] 

 JONC BOVAL [Scirpus holoschoenus L.] 

 JONC D'ESTORES [Juncus effusus L.] 

 JUNÇA [Carex divisa Huds.] 

 LLENGUA DE BOU [Echium plantagineum L.] 

 LLETEROLA D'HORT [Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia] 

 LLETEROLA PEPLUS [Euphorbia peplus] 

 LLETSÓ PUNXÓS [Sonchus asper (L.) Hill] 

 LLI DE PRAT [Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium (Huds.) Thell.] 
 LLOBA-CARDA [Cirsium vulgare (Savi) Ten.] 

120



 LLONGERA INTEGRIFÒLIA [Andryala integrifolia L.] 

 MARGALL DE PRAT [Carex vulpina L. subsp. nemorosa Schinz et Keller] 

 MOLINETS [Silene gallica L.] 

 MOTXA BORDA [Parentucellia viscosa (L.) Caruel] 

 NOMOBLIDIS RAMIFICADA [Myosotis ramosissima Rochel in Schultes subsp. ramosissima] 

 OLIVARDA [Inula viscosa (L.) Aiton] 

 ORQUIS D'AIGUAMOLL [Orchis laxiflora Lam. subsp. laxiflora] 

 PASTANAGA BORDA [Daucus carota L. subsp. carota] 

 PELOVELLA [Cerastium glomeratum Thuill.] 

 PERELLONER [Pyrus spinosa Forsk.] 

 PEUCRIST [Potentilla recta L.] 

 PLANTATGE DE FULLA ESTRETA [Plantago lanceolata L.] 

 POLICARP [Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum] 

 PORCELLERA GLABRA [Hypochoeris glabra L.] 

 RÈVOLA BORDA [Sherardia arvensis L.] 

 ROMEGUERA BLANCA [Rubus canescens DC.] 

 SENECI DEL CAP [Senecio inaequidens DC.] 

 SISCA DE CADIRETES [Carex distans L.] 

 SUASSANA BLANA [Geranium molle L. subsp. molle] 

 TRENCA-NUA [Equisetum ramosissimum Desf. subsp. ramosissimum] 

 VERÒNICA ARVENSE [Veronica arvensis L.] 

 

PRODUCCIÓ i CARACTERÍSTIQUES DE L’HERBA 
 

La producció d‟herba és més elevada que a la mitjana dels prats analitzats. La proporció de les diferents fraccions 
es pot considerar equilibrada, amb una presència important de les papilionàcies. 

 

 

Prat de l'Ullastre [097+098] gramínies lleguminoses altres 
 

% tàxons mostra 21,67 16,67 61,67 

pes fresc total (kg/ha) 8.425,60 1.222,27 8.521,20 18.169,07 

% tàxons pes fresc 46,37 6,73 46,90 

mat. seca total (kg/ha) 3.016,67 462,67 965,60 4.444,93 

% tàxons mat. seca 67,87 10,41 21,72 
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CODI PRAT [099] NOM PRAT Estany d’en Negre  

MUNICIPI Vilartolí (Sant Climent Sescebes) SUPERFÍCIE 805,6 m2 
 

 

INTERÈS DEL PRAT I 
PRÀCTIQUES PRATÍCOLES 

Prat inclòs en l‟estudi “Inventari, estat de conservació i propostes de gestió dels prats 
de dall de terra baixa del piemont occidental de l’Albera” Universitat de Girona i 
IAEDEN (2006) 
És una llacuna temporània amb un període d‟inundació generalment curt, però 
sempre eixuta a l‟estiu. 

 

TIPUS ACORD AMB IAEDEN Acord de custòdia del territori [3] 

COMPROMISOS  

IAEDEN 1. Realitzar un estudi i proposar actuacions per a la seva conservació. 

2. Buscar finançament per a la realització d’actuacions de recuperació i conservació. 

3. Realitzar un inventari florístic i , si procedeix, a la recol·lecció de llavors de la flora 
d’interès per a la seva conservació. 

PROPIETARI 1. Es compromet a no pasturar intensivament els terrenys. 

 

INVENTARI FLORÍSTIC 

Comentari general 
 

Llista 
La llista de les plantes observades apareix ordenada alfabèticament pel seu nom vulgar. Entre claudàtors s‟indica el 
nom científic de la planta per facilitar la cerca d‟informació. Les espècies considerades singulars o amb algun tipus 
de protecció legal apareixen ressaltades en negreta i les que no són autòctones en color vermell. 

 

 
REF. CADASTRAL: 
17167A002000210000ZR 
POLÍGON: 10 
PARCEL·LA: 87 

 
REF. CADASTRAL: 
17070A007000230000OT 
POLÍGON: 7 
PARCEL·LA: 23 

 
PROTECCIÓ: XN 2000 (dins TM St 
Climent) 

MAPA 
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5. CONCLUSIONS I QUADRE RESUM DE PRIORITATS 

Visitats tots els prats de dall i realitzats totes les fitxes de l’inventari és oportú sintetitzar 

tota aquesta informació amb l’objectiu d’encaminar les prioritats en la continuïtat del 

projecte Cultivant Biodiversitat engegat a l’any 2017, amb l’ajut del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i amb les conseqüents actuacions 

realitzades gràcies als ajuts de la Diputació de Girona. La síntesis d’aquest inventari es 

concreta amb un quadre Excel resum de les prioritats en base a la possibilitat real de 

poder conservar i restaurar un prat de dall. La utilitat d’aquest quadre resum rau en que 

esdevé el full de ruta de l’entitat per seguir vetllant per aquesta gran riquesa ecològica.  

En aquest inventari es defineix un nou mètode de categorització dels prats, segons tres 

vectors diferents:  

a) Qualitat del prat 

b) Maneig agrari del prat 

c) Propietat del prat. 

D’aquesta manera podem avaluar la seva prioritat de recuperació segons diferents 

criteris. La probabilitat de recuperació d’un prat de dall és la conjunció favorable 

d’aquests tres vectors. Cal avaluar la prioritat de recuperació, no tan sols per la seva 

qualitat, sinó que hi ha altres criteris que cal sospesat: les dificultats del maneig del prat 

(en funció de la seva superfície i si es troba en una àrea amb d’altres prats actius que 

pot ajudar a l’intercanvi, l’accés al prats i l’eficiència del maneig) També és important 

valorar la disponibilitat del propietari a signar un acord de custòdia amb la IAEDEN.  

Es valora cada un dels paràmetres segons tres puntuacions: 3 (màxima puntuació 

favorable), 2 i 1.  

Vector qualitat prat:  

3  prat amb espècies característiques de prat de dall 

2  prat de mitjana qualitat amb potencial per la seva recuperació 

1  prat sense espècies característiques de prat de dall i amb molt baixes o inexistents 

possibilitats de recuperació  

Vector de maneig agrari 

3  prat de fàcil maneig agrari 

2  prat amb dificultats de maneig agrari, ja sigui per accés al camp o perquè és un 

prat molt aïllat i allunyat de la resta de prats.  

1  prat de molt difícil maneig agrari 
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Vector propietari:  

3  propietari conegut de la IAEDEN i amb bona relació per establir acord 

2  dificultat de mantenir un acord amb la IAEDEN, ja sigui perquè no se’l localitza o 

perquè ja té algun altre acord de maneig del prat 

1  propietari que difícilment signarà un acord amb la IAEDEN 

Aquesta categorització es resumeix en el següent quadre de prats de dall 
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Id codi nom_prat municipi QPRAT ACT. 

AGRÀRIA 

PROPIETAT ACORD VIGENT 

amb IAEDEN 

PRIORITAT 

001 PRAT DE LA MESTRA Cantallops 1 3 2 no  

002 PRAT D'EN FUSSIMANYA Cantallops 1 3 3 no  

003 PRATS DE CAN FORCADA Cantallops 2 2  no  

004 PRATS DE CAN FORCADA Cantallops 2 2  no  

005 PRAT D'EN LEONCIO [LIONÇO] Cantallops 3 3 3 sí (verbal)  

006 PRAT DE L'AYATS Cantallops 1 3  no  

007 PRAT D'EN FIGUERES Cantallops 2 3 3 no  

008 PRATS D'ARNERS Cantallops 2 3 2 no  

009 PRATS D'ARNERS Cantallops 2 3 2 sí  

010 PRATS D'ARNERS Cantallops 2 3 2 sí  

011 Sense topònim conegut Cantallops 3 1 2 no  

012 PRAT D'AMUNT Cantallops 1 3 2 no  

013 ELS PRATS Cantallops 2 3 2 no  

014 ELS PRATS Cantallops 1 3 3 no  

015 ELS PRATS Cantallops 1 3  no  

016 ELS PRATS Cantallops 1 3 2 no  

017 PRAT DE L'ANIOL Cantallops 1 3  no  

018 ELS PRATS Cantallops 3 3 1 no  

019 PRATS D'EN PEY Cantallops 3 3 2 sí  

020 PRATS D'EN PEY Cantallops 3 3 2 sí  

021 PRATS D'EN LLARGUET Cantallops 3 3 3 sí  

022 PRAT DE LA COROMINA Cantallops 3 3 3 sí (verbal)  

023 PRAT COMÚ Cantallops 1 3 1 no  

024 ESTANY DE FONT ESTEVE Cantallops 1 3 3 no  

025 PRAT DE FONT ESTEVE Cantallops 3 3 1 sí  

026 PRATS DEL FLEQUER Cantallops 3 3 1 no  

027 PRATS DEL FLEQUER Cantallops 3 3  no  

028 PRATS DEL FLEQUER Cantallops 3 3 3 sí  

029 PRATS DEL FLEQUER Cantallops 2 3 3 no  

030 PRATS DEL FLEQUER Cantallops 3 3 3 sí  
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Id codi nom_prat municipi QPRAT ACT. 

AGRÀRIA 

PROPIETAT ACORD VIGENT 

amb IAEDEN 

PRIORITAT 

031 SORRAL DEL MAROT Cantallops 3 3 3 sí (verbal)  

032 PARTS DE LA CORPELLA Cantallops 3 3 3 sí  

033 PARTS DE LA CORPELLA Cantallops 3 3 3 sí  

034 PARTS DE LA CORPELLA Cantallops 3 3 3 sí  

035 PARTS DE LA CORPELLA Cantallops 3 3 3 sí  

036 PARTS DE LA CORPELLA Cantallops 3 3 3 sí (verbal)  

037 PARTS DE LA CORPELLA Cantallops 3 3 3 sí  

038 PARTS DE LA CORPELLA Cantallops 3 3 3 sí  

039 PARTS DE LA CORPELLA Cantallops 3 3 3 sí (verbal)  

040 PRATS DE LES LLINES Cantallops 2 1 1 no  

041 PRATS DE LES LLINES Cantallops 2 1 2 no  

042 PRATS DE LES LLINES Cantallops 2 1 2 no  

043 PRATS DE LES LLINES Cantallops 2 1 3 no  

044 PRATS DE LES LLINES Cantallops 1 3  no  

045 ESTANY D'EN MARTÍ Cantallops 3 3 3 sí  

046 ESTANY D'EN MARTÍ o LLOBET Cantallops ? 3 2 no  

047 ESTANY D'EN MARTÍ Cantallops 3 3 3 sí  

048 PRAT D'EN MATÍES LLAURÓ Cantallops 1 3 3 no  

049 PRAT D'EN MATÍES LLAURÓ Cantallops 1 3 3 no  

050 PRAT D'EN MATÍES LLAURÓ Cantallops 1 3 3 sí  

051 PRAT DE LA FONT DE LA TEULA Cantallops 1 3 1 no  

052 Sense topònim conegut Cantallops 1 3 1 no  

053 Sense topònim conegut Cantallops 1 3 1 no  

054 PRATS ESTANY GARRIGA Cantallops 3 3 3 sí  

055 PRATS ESTANY GARRIGA Cantallops 3 3 3 sí  

056 PRATS ESTANY GARRIGA Cantallops 3 3 3 sí  

057 PRATS SERRA DELS ESTANYS Cantallops 2 3 1 no  

058 ESTANY DE LES MOLES Cantallops 1 3 1 no  

059 PRATS DE LA PARADA Cantallops 1 3 1 no  

060 PRATS DE LA PARADA Cantallops 1 3 1 no  
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Id codi nom_prat municipi QPRAT ACT. 

AGRÀRIA 

PROPIETAT ACORD VIGENT 

amb IAEDEN 

PRIORITAT 

061 PRAT DEL TRENTENARI Capmany 3 3  no  

062 PRAT LLARG DE QUERAFUMAT Capmany 1 3  no  

063 PRATS DE QUERAFUMAT Capmany 2 3    

064 PRATS DE QUERAFUMAT Capmany 1 3  no  

065 PRATS DE QUERAFUMAT Capmany 1 3  no  

066 PRATS DE QUERAFUMAT Capmany 1 3  no  

067 PRAT DEL MALLOL Capmany 2 2  no  

068 Sense topònim conegut Capmany 2 3  no  

069 PRAT D'EN COLL DE LA MATA Capmany 3 3 3 sí (verbal)  

070 PRATS DEL MAS MARTÍ Capmany 3 3 2 no  

071 PRATS DEL MAS MARTÍ Capmany 3 3 2 no  

072 Sense topònim conegut Capmany 2 3  no  

073 PRATS D'EN SERRA Capmany 1 3  no  

074 PRATS D'EN SERRA Capmany 1 3  no  

075 PRAT DEL MAS PAULÍ Capmany 3 3  no  

076 Sense topònim conegut St Climent Sescebes 1 3 1 no  

077 Sense topònim conegut St Climent Sescebes 2 2 1 no  

078 PRAT DELS REBULLS St Climent Sescebes 2 3 1 no  

079 PRAT DE CAL NEGRE St Climent Sescebes 3 3 3 sí  

080 PRAT TANCAT St Climent Sescebes 3 3 3 sí  

081 PRAT TANCAT St Climent Sescebes 3 3 3 sí  

082 REC DE GRIMAUS St Climent Sescebes 2 2 1 no  

083 Sense topònim conegut St Climent Sescebes 3 3 3 sí  

084 Sense topònim conegut St Climent Sescebes 3 3 3 sí  

085 Sense topònim conegut St Climent Sescebes 1 3 1 no  

086 PRAT D'EN MATÓ St Climent Sescebes 1 1    

087 PRAT D'EN MASSOT St Climent Sescebes 3 3 3 sí  

088 PRAT D'EN MASSOT St Climent Sescebes 3 3 3 sí  

089 PRAT D'EN NAVARRA St Climent Sescebes 1 3  no  

090 PRAT D'EN POUS St Climent Sescebes 3 3 3 sí  
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Id codi nom_prat municipi QPRAT ACT. 

AGRÀRIA 

PROPIETAT ACORD VIGENT 

amb IAEDEN 

PRIORITAT 

091 Sense topònim conegut St Climent Sescebes 1 3  no  

092 ESTANY DE LA CARDONERA St Climent Sescebes 3 3 3 sí  

093 ESTANY DE LA CARDONERA St Climent Sescebes 3 3 3   

094 ESTANY DE LA CARDONERA St Climent Sescebes 3 3 3   

095 ESTANY DE LA CARDONERA St Climent Sescebes 3 3 3   

096 ESTANY DE LA CARDONERA St Climent Sescebes 3 3 3   

097 PRAT D'ULLASTRE St Climent Sescebes 3 3 2 sí (verbal)  

098 PRAT D'ULLASTRE St Climent Sescebes 3 3 2 sí (verbal)  

 
 
 

 Prat amb acord verbal o signat 
 Prat amb canvi de propietari, cal revisar acord  

 Estany amb acord signat 

 Prat prioritari per signar acord 

 Prat viable per signar acord 

 Prat difícilment recuperable 

 Propietari no contactat/localitzat 

 
 
 
 


	a8f55dc51775c7a09aad7ed984f07054f5aee0bb4d21ecc442217e67920c9ba0.pdf
	33b8619712a5febf7513111ffd5e334176d3977e6251d7834613ee75f932c2c1.pdf
	9a8d1a8093596f28f70d277c5366106c5653d6ba34082011efacc61d59b14f38.pdf
	33b8619712a5febf7513111ffd5e334176d3977e6251d7834613ee75f932c2c1.pdf
	62b9492fc2dfb321115c881ac7576c1312f4383d4d1cfe4061031357182c59fc.pdf
	33b8619712a5febf7513111ffd5e334176d3977e6251d7834613ee75f932c2c1.pdf
	64c2ca83639519bc0b6a19ce7ae4771bad72f6f7aa69dfa024834cee6c8d0744.pdf
	33b8619712a5febf7513111ffd5e334176d3977e6251d7834613ee75f932c2c1.pdf
	0739e2a86982ff5e26afc27df8e1c3ae160d9ea16e07cfe4daa93a072df1d56c.pdf
	33b8619712a5febf7513111ffd5e334176d3977e6251d7834613ee75f932c2c1.pdf

	168902e84185b9761b5a56e7da891ba928150f0b9b965a794f20223cea71a7b7.pdf
	a8f55dc51775c7a09aad7ed984f07054f5aee0bb4d21ecc442217e67920c9ba0.pdf
	b414a0e9484c1e05700c172fc5d37cd79c1443fc9022015b88e80bc19b238aec.pdf
	a8f55dc51775c7a09aad7ed984f07054f5aee0bb4d21ecc442217e67920c9ba0.pdf

