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GEOZONA 342 TURONS DE PACS DELS PENEDÈS
INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL
Aquesta geozona inclou un registre restringit però representatiu, en un sector
relativament central de l’Alt Penedès, de la superfície de carstificació que va
afectar el substrat cretaci de la semifossa del Vallès-Penedès abans de la seva
estructuració; també dels dipòsits col·luvials desenvolupats a la regió abans de
l’inici de la sedimentació generalitzada, dins de l’àmbit de la semifossa; i finalment
d’alguns dels episodis de sedimentació carbonatada (bioclàstica i per
bioconstrucció) marina i marina transicional del Miocè inferior i mitjà de la
semifossa. El seu interès geològic rau en aquests fets i en la limitació de l’extensió
de l’aflorament, que el fa especialment vulnerable a l’acció humana.
L’ordenació vertical de les fàcies i unitats estratigràfiques mostra el clàssic
desenvolupament de processos transgressius i regressius marins amb una
evolució seqüencial i paleoambiental característica. Aquesta evolució té, sobre tot,
implicacions regionals-locals. L’estudi d’aquests afloraments permet tenir un
control més ajustat del que va ser l’evolució de la semifossa del Penedès en
aquest sector.

Vista d’un dels plans de falla que
delimiten el marge sud del Turó de
Sant Pau. A l’esquerra es reconeix el
substrat cretaci i a la dreta les
successions terrígenes marines i
marines transicionals del Miocè mitja,
que han estat enfonsades respecte
del substrat.
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DADES FISIOGRÀFIQUES
Els turons de Sant Jaume i Sant Pau constitueixen un relleu allargat en direcció
NE-SW que destaca clarament dins de la plana que envolta Vilafranca del
Penedès. Els dos turonets estan separats per un suau coll i la seva vessant
meridional és l’origen d’alguna modesta torrentera. Per la plana situada al N dels
turons s’escolen varies torrenteres (Vilobí, Manyans) que conflueixen cap a la
Riera de Llitrà (un afluent del Foix), que voreja el Turó de Sant Pau pel seu
extrem SW.
CONDICIONS D’ACCÉS
La ubicació d’aquesta localitat a les rodalies de Vilafranca del Penedès fa que
sigui molt fàcilment accessible. L’accés més immediat és per l’autopista A7,
prenent la sortida de Vilafranca i anant a buscar la carretera BV-2127. Aquesta
carretera, que també és accessible des de la Carretera Nacional 340, voreja els
turons pel seu extrem NE. La carretera BV-2121 ho fa pel seu extrem SW. Des de
totes dues carreteres es pot accedir per pistes a diversos indrets de la zona.
Un cop en el sector es pot accedir fàcilment a peu i en cotxe als diferents punts
d’interès, que han estat assenyalats en el mapa de situació. De tota manera es
aconsellable aparcar el vehicle i intentar fer bona part dels recorreguts a peu.
Observacions addicionals:
Els afloraments dels turons de Pacs del Penedès són de molt fàcil accés, però cal
recordar les activitats agrícoles desenvolupades al seu voltant (camps de vinyes
fonamentalment). És precís tenir una certa precaució, en especial en època de
collita, i demanar, sempre que calgui, permís per accedir-hi. D’altres activitats
desenvolupades (pedreres de calcàries cretàciques) fan precís tenir molta
precaució i demanar, sempre, permís per accedir-hi. Els talussos de les pedreres
mostren bones vistes dels carbonats cretacis i de les morfologies càrstiques, però
sota cap concepte s’ha d’intentar accedir-hi sense permís. Els dies i hores en que
a les pedreres es procedeix a explosionar els fronts d’explotació han de ser
evitats, demanant informació a la empresa Calç de Pacs S.A. Això és
especialment necessari pel que fa referència als afloraments situats dins de les
pedreres de carbonats a la part nordoriental de la geozona
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Per obtenir una panoràmica de la geozona cal accedir-hi per les carreteres BV2121 i BV-2127 en direcció a Sant Martí Sarroca i Vilobí, respectivament.
Aquestes carreteres són transitades i cal tenir precaució, observant les normes
elementals de precaució. Les pistes al voltant dels turons són transitades per
camions i maquinaria agrícola. Per a una visió més general, en dies clars, es pot
observar la zona des del mirador de Sant Miquel d’Olèrdola.

ÚS I QUALIFICACIÓ DEL SÒL
Fonamentalment agrícola amb conreus de secà (vinyes, oliveres) i activitats
extractives (pedreres molt actives per extracció de calcàries).

SITUACIÓ GEOLÒGICA
SITUACIÓ GEOLÒGICA
La successió dominantment marina i transicional (molt subordinadament
continental) de Pacs se situa al sector central-meridional de la conca neògena del
Vallès-Penedès. Aquesta conca es troba limitada per falles normals de orientació
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ENE-WSW, essent el salt de les septentrionals (fins a 2.500-3000 m) més gran
que el de les meridionals. Les successions descrites es van dipositar a sobre del
que avui són dos turons, però que en el Miocè mitjà constituïen una zona
d’acumulació soma. Durant el Miocè mitjà la zona va ser afectada per dues
transgressions marines (Transgressió Burdigaliana i transgressió Languiana). La
languiana és la que millor es reconeix a la conca i en general a tot l’àmbit de la
Mediterrània. Part dels dipòsits d’aquestes transgressions, amb altres associats,
són els que reconeixem en la geozona de Pacs.
El registre estratigràfic s’inicia amb una superfície de carstificació que es fa visible
a les pedreres actives. La sedimentació s’inicia amb unes fàcies col.luvials basalts
bretxoides molt minses. Per sobre d’aquests materials, molt localitzats, o bé
directament a sobre del substrat carstificat, es reconeixen varies unitats marines
bioconstruïdes i bioclàstiques d’un gruix reduït (miocè inferior-?- a mitjà). Degut a
l’acció de les falles normals que han afectat la zona el registre estratigràfic no és
reconeixible per complert, però amb posterioritat al dipòsit de les fàcies
carbonatades i mixtes marines, es van dipositar lutites i sorres gris-blavoses i una
associació de lutites vermelloses i llentions de sorres, que corresponen a fàcies
terrígenes de badia-plataforma, deltaiques i de plana fluvial deltaica.
L‘ordenació vertical de les fàcies mostra el desenvolupament de dos episodis
transgressius i d’estabilització significants, durant els qual es van desenvolupar
preferentment dipòsits carbonatats bioconstruits i bioclàstics mixtes.
L’estabilització relativa va permetre l’implantació d’algues vermelles rodofícies i/o
coralls.
Amb posterioritat, els aports detrítics, procedents dels sistemes de ventalls
al·luvials i litorals de procedència septentrional, que contribuïen a la formació de
dipòsits de lutites i gresos en medis de plataforma-badia, van arribar a les
antigues zones de sedimentació carbonatada. La influència dels aports al·luvials
va incrementar-se de tal manera que la zona d’acumulació de carbonats de Pacs
va ser recoberta per dipòsits terrígens. L’evolució seqüencial i paleoambiental
descrites són característiques i tenen implicacions per l’anàlisi paleogeogràfic i
paleoclimàtic del Miocè mitjà de la semifossa del Penedès.
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Amb posterioritat a la sedimentació de les fàcies terrígenes superiors, el conjunt
va ser afectat per l’actuació de falles que van enfonsar les successions marines i
transicionals respecte del substrat i dels dipòsits marins carbonatats i mixtes. Això
va estructurar els turons de Pacs com un petit horst dins d’una zona configurada
essencialment com un bloc basculat cap el NW.
PARAULES CLAU
Argila
Badia-plataforma
Basculament
Bioconstrucció
Biostroma
Calcària escullosa
Conca semi-fossa
Deltaic
Escull
Fàcies carbonatada
Fàcies terrígena

Falla normal
Gres
Languià
Margua
Miocè mitjà
Neogen
Paleocarst
Successió col.luvial
Successió marina carbonatada
Transgressió marina
Vallès-Penedès

EDAT DELS MATERIALS I PROCESSOS REPRESENTATS
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INFORMACIÓ GEOLÒGICA
TIPUS D’INTERÈS I VALOR PATRIMONIAL
La geozona de Pacs del Penedès és interessant des d’un punt de vista
patrimonial geològic perquè inclou un aflorament amb excepcional accés de la
successió marina carbonatada i terrígena al sector central-meridional de la conca
del Vallès-Penedès, en el sector de l’Alt Penedès. El conjunt dels afloraments
demostren el desenvolupament d’una organització seqüencial marcada per
pulsacions
transgressives-regressives
marines,
condicionades
pel
desenvolupament general de canvis de nivell del mar durant el Languià i (Miocè
mitjà) i els canvis estructurals (possiblement l’actuació de la falla principal de la
semifossa) i d’aports de sediment que van afectar la regió. Tot aquest conjunt va
dipositar-se sobre el substrat mesozoic del Massís de Garraf.
D’altra banda és un aflorament excepcional des del punt de vista de la geologia
estructural, amb afloraments extensos de plans de falles en els quals s’han
preservat estructures que permeten analitzar els seus moviments.
Igualment el seu interès rau en els nivells paleontològics amb fòssils de coralls,
mol·luscs i peixos del Miocè mitjà.
Interès turístic: 1
Interès didàctic (nivell divulgatiu i d’ensenyament bàsic): 1,5
Interès didàctic (ensenyament a nivells mig i superior): 4,5
Interès científic: 4,5
ANÀLISI COMPARATIVA
La successió de Pacs és única per la seva situació a la conca. També es troben
successions de significats similars (encara que no tant desenvolupades) a les
zones veïnes de l’alt Penedès (Vilobí).
Cap els sectors veïns del Penedès també hi han d’altres localitats (Sant Sadurní
d’Anoia, Sant Pau d’Ordal, Sant Martí Sarroca, Castellet i la Gornal, Bellvei del
Penedès, etc.) amb dipòsits que pertanyen al mateix complex de plataformes
carbonatades o mixtes. Però el seu significat com a registres no és exactament el
mateix.
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Successions similars existeixen a altres conques marines miocenes espanyoles
(Mallorca, Santa Pola, conques d’Almeria) però aquestes successions són les
úniques d’aquesta edat i característiques que afloren al Penedès, constituint un
registre únic en aquesta zona de la conca durant el Miocè inferior i mitjà.

RELLEVÀNCIA GEOLÒGICA
DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I CONTEXTUALITZACIÓ (ESPAI/TEMPS)
El registre sedimentari en la conca del Vallès-Penedès compren fonamentalment
successions d’edat miocena inferior (Aquitanià-Burdigalià) a superior (Tortonià).
Aquest registre es troba constituït principalment per dos complexes d’ambients
sedimentaris continentals: El Complex continental inferior (Miocè inferior-Miocè
mitjà inferior) i el Complex continental superior (Miocè mitjà superior-Miocé
superior). Els complexes continentals es troben integrats per roques terrígenes de
colors vermells i ocres sedimentades per l’acció de sistemes de ventalls al·luvials
de procedència fonamentalment septentrional, encara que també es poden
reconèixer aports meridionals. A més a més, durant algunes etapes evolutives de
la conca (fonamentalment el Miocè mitjà) es van formar (intercalats i interdigitats
entre els dipòsits continentals) dipòsits terrígens i carbonatats corresponen a
dipòsits d’ambients marins i transicionals, que registren la influència de
transgressions del Miocè.
Durant les transgressions marines del Burdigalià superior i del Languià es van
formar i expandir a la conca del Vallès Penedès dispositius sedimentaris de
plataformes carbonatades, que incloïen bioconstruccions d’esculls coral·lins i
algals. Les condicions necessàries per la formació d’aquestes plataformes són
aigües netes, lluminoses i oligotròfiques, no sotmeses a aports terrígens. A més a
més unes condicions climàtiques càlides tropicals també són afavoridores. Totes
aquestes condicions es van donar durant el Languià, amb certa persistència, en
els sectors més meridionals de la conca (Baix Penedès) i part de l’Alt Penedès.
Això va ser degut a l’escassa influència terrígena dels sistemes de ventalls
al·luvials septentrionals cap aquests sectors de la conca. De tal manera, que la
formació de petites plataformes esculloses als sectors del marge nord del Garraf i
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les seves rodalies, va ser un fet comú. La zona de Pacs va ser una d’aquestes
zones.
RELLEVÀNCIA COM A REGISTRE GEOLÒGIC
La successió registra clarament un procés d‘expansió de l’àmbit de sedimentació
de la conca del Vallès-Penedès a sobre del substrat d’un bloc basculat i enfonsat
per l’actuació de la falla principal, que delimitava la conca en el seu marge N.
Aquesta expansió és un procés típic en les conques de semifossa com el Vallès
Penedès i constitueix un exemple a valorar.
Aquesta successió i els sectors veïns (Castellet, El Foix, Clariana, La Gornal) han
estat tradicionalment objecte de visita anual per estudiants de llicenciatura de
geologia i possiblement per estudiants d’ensenyament mitjà.
SIGNIFICACIÓ HISTÒRICA
Durant els anys 60 fins a l’actualitat les recerques dutes a terme per nombrosos
autors (veure referències) han permès precisar l’interès del conjunt de Pacs.
Aquests investigadors van parar atenció a les calcàries esculloses que han estat
objecte de tesis doctorals i treballs de recerca (vegeu referències bibliogràfiques).
Els resultats d’aquests treballs s’han mantingut com a vàlids en els seus trets
fonamentals, encara que actualment són objecte de revisió. Per això la geozona
de Pacs és d’interès per l’estudi del Neogen català.
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INFORMACIÓ GEOLÒGICA GRÀFICA
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Vista general des de l’extrem SE de les pedreres de l’empresa Calç de Pacs S.A.,
al Turó de Sant Jaume. S’observa el substrat cretaci de colors blanquinosos i els
colors vermells d’un rebliment càrstic exhumat durant l’explotació.
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Aspecte nodular de l’aflorament de l’escull de la pedrera a prop del Barri de
l’Agrícola. Aquests materials apareixen intensament diagenitzats però amb
freqüència es poden reconèixer restes de mol·luscs, coralls i algues rodofícies.
Les colònies coral·lines assoleixen de vegades dimensions decimètriques i estan
fortament afectades pels processos de diagenització (dissolució, micritització etc.).
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Dipòsits carbonatats i margosos marins
d’edat miocena inferior i/o mitja reposant
discordantment sobre el substrat cretaci,
afectat per una falla. Turó de Sant
Jaume.

Vista general de l’aflorament de l’escull de la pedrera a prop del Barri de
l’Agrícola.
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Fàcies carbonatada de bioconstrucció
coral·lina afectada per una intensa
perforació per bivalves litòfags. Turó de
Sant Jaume.
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MAPA D’ITINERARIS

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
INSTRUMENTS DE PROTECCIÓ EXISTENTS I RECOMANACIONS PER A LA
PRESERVACIÓ I/O RECUPERACIÓ DE L’ESPAI COM A VALOR
PATRIMONIAL
Segons la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català (DOGC 1807, d’11 d’octubre
de 1993) tots els jaciments paleontològics de Catalunya estan protegits. Els
afloraments miocènics marins de Pacs no són actualment senyalitzats i no s’indica
el seu interès. Seria aconsellable senyalitzar i alhora informar amb cartells, perquè
és necessària la seva protecció integral.
Es recomana informar a l’ajuntament de Pacs del valor geològic de la geozona,
per tal que prengui les mesures que cregui convenients per a sensibilitzar els
veïns entorn de la salvaguarda del seu patrimoni natural i cultural. S’aconsellaria
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un règim de protecció vigilant per aquells sectors del geòtop que encara es
mantenen com a relativament preservats, especialment la zona de les pedreres.
La col·locació de rètols informatius s’hauria d’integrar dins d’un programa general
d’organització d’itineraris geològics divulgatius, dins dels municipis de les
comarques del Baix, Alt Penedès i del Garraf
IMPACTES NEGATIUS I AMENACES
1) La possible ampliació i ocupació de les pedreres del Turó de Sant Jaume.
2) El possible rebliment incontrolat de la pedrera, que pogués cobrir les zones
d’interès.
3) Els abocaments incontrolats poden contribuir a la degradació de la zona,
especialment a les zones de pedreres actives o abandonades.
4) L’edificació incontrolada a sobre dels afloraments indicats.
RECOMANACIONS SOBRE EL TIPUS D’ÚS
Ja en l’actualitat i tradicionalment aquest sector és utilitzat com recurs didàctic per
ensenyament superior i científic, car ha estat objecte de visita i estudi per
nombrosos investigadors i actualment és visitat per estudiants de geologia.
També per a la realització d’excursions i cursets per geòlegs de companyies
petroleres. Per mantenir aquesta utilització caldria evitar ulteriors degradacions o
intervencions massa agressives.
Les zones d’aflorament de successions carbonatades no plantegen problemes
especials, encara que l’ús de martells i altres estris mecànics hauria de ser
restringit en els nivells de roques carbonatades aflorants.
RECOMANACIONS PER LA INCLUSIÓ EN CATALOGACIONS ESTATALS O
INTERNACIONALS
La rellevància científica de la geozona aconsella la seva protecció i es considera
adient per a la inclusió en catalogacions estatals o internacionals des d’un punt de
vista de punt geoturístic divulgatiu i científic. Això implica una acció de protecció
activa i registre per preservar la seva potencialitat des d’un punt de vista científic i
docent. S’ha de recordar que és un dels millors afloraments per analitzar relacions
estructurals entre substrat i rebliment en un context de semifossa.
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D’altra banda és necessària una acció per preservar la seva potencialitat des d’un
punt de vista científic, aplicat i docent, dins del conjunt de la semifossa tectònica
del Vallès-Penedès. Cal considerar la necessitat de fer una proposta a nivell
internacional-europeu per preservar els grans indrets fonamentals de la semifossa
del Vallès-Penedès (i possiblement de la del Camp de Tarragona). Com s’ha
mencionat anteriorment el potencial docent, científic i aplicat d’una semifossa amb
les condicions excepcionals d’aflorament de la conca del Vallès-Penedès no es
poden malmetre. Si a l’interès purament geològic hi afegim el paleontològicbiostratigràfic (aquesta regió es comparable amb les més interessants d’Espanya i
d’altres d’Euràsia i Àfrica), la proposta queda clarament refermada.
ALTRES CONSIDERACIONS
No hi ha incompatibilitats de la preservació d’aquesta geozona amb la de
possibles valors patrimonials d´altra natura.
La possibilitat de incloure aquesta geozona en un itinerari geològic al llarg del
Penedès i Garraf seria de gran interès, donat el fet de que si no s’articula alguna
actuació de preservació selectiva d’afloraments, es poden perdre parts molt
significatives del registre geològic. Val a dir que en tota Europa Occidental, el
Vallès-Penedès és la única semi-fossa amb qualitat d’aflorament suficient per
reconèixer, sense necessitat de registres de subsòl, molts dels trets generals
d’aquest tipus d’entorn tectònic, tant des del punt de vista estructural com a
estratigràfic-sedimentari. Per tot això seria convenient formalitzar aquest
reconeixement establint una transecta de geòtops i geozones amb diversos punts
d’interès.
Aquesta transecta de geòtops o punts d’interès inclouria entre d’altres:
1) Ctra. del pantà del Foix i barrancs veïns: Afloraments continentals i marins
transgressius del Miocé inferior i mitjà. (Geòtop realitzat)
2) Pedreres de La Gornal-Clariana: Fàcies marines terrígenes i carbonatades
plataforma. Discontinuïtat per exposició subaèria. Jaciment paleontològic de
mamífers fòssils del Miocè mitjà (actualment ni protegit ni senyalitzat). (Geòtop
realitzat)
3) Pedreres de calcàries i sorrals de Bellvei: Fàcies marines terrígenes i
carbonatades plataforma.
4) Sant Miquel d’Olèrdola (Geòtop realitzat).
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5) Moja i els Monjos: Trànsit entre fàcies de plataforma carbonatada a terrígena.
6) Sant Pere Molanta: Bòbila d’argiles. Progradació deltaica i implantació de fàcies
al·luvials a sobre de la plataforma carbonatada.
7) Pacs. Alt estructural amb recobriment neogen i afloraments únics a la conca.
(Geòtop realitzat)
8) Vilobí. Alt estructural amb recobriment neogen i afloraments únics a la conca.
(Geòtop realitzat)
9) Sant Martí Sarroca. Alt estructural amb recobriment neogen i afloraments únics
a la conca. (Geòtop realitzat).
10) La Rovira Roja- Can Cruzet, successió del Miocè mitjà a superior amb
jaciments de vertebrats no protegits.
11) Can Almirall-Les Conilleres, successió del Miocè amb jaciments de vertebrats
no protegits.
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FITXA DE DIAGNOSI D’IMPACTES, AMENACES I MESURES PER A LA
CONSERVACIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS GEOLÒGIC

Turons de Pacs del Penedès
CODI EIG: 342
1.- DETECCIÓ D’IMPACTES O AMENACES D’ORIGEN ANTRÒPIC:
CODI EIG: 102
Vies de comunicació:
No s’hi han detectat impactes en aquest sentit, de fet hi ha una carretera que travessa la
geozona permetent l’observació de diversos afloraments sense afectar-los negativament.

Urbanització:
No s’hi han detectat impactes o amenaces en aquest sentit.

Explotacions mineres:
Actives:
83/0266-01 AMPLIACIÓ SAN PABLO: Recurs explotat: Calcàries, Situació actual:
Activitat en actiu i restauració no iniciada.
Abandonades:
419-317 Barri de l'Agrícola: Recurs explotat: Calcàries, Grau d'autorecuperació: Mitjà.
419-318 Sota dipòsits aigua Recurs explotat: Calcàries, Grau d'autorecuperació: Mitjà.
Les pedreres abandonades són alguns dels principals afloraments de la geozona, per la
qual cosa no suposen cap tipus d’impacte, sempre i quan es mantinguin netes.
En relació amb la pedrera activa té un programa de restauració poc respectuós amb el
patrimoni geològic, ja que consisteix a reblir els talussos.

Gestió de Residus:
Existeix l’amenaça de que s’acumulin runes i deixalles a les pedreres abandonades.

Espoliació o vandalisme:
No s’hi han detectat impactes o amenaces en aquest sentit.

Altres:
2.- DETECCIÓ D’IMPACTES O AMENACES D’ORIGEN NATURAL:
Riscos geològics o naturals:
No s’hi han detectat impactes o amenaces en aquest sentit.

FITXA DE DIAGNOSI D’IMPACTES, AMENACES I MESURES PER A LA
CONSERVACIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS GEOLÒGIC

3.- LOCALITZACIÓ DELS IMPACTES I AMENACES DETECTATS:

Vista de la banda sud dels turons

FITXA DE DIAGNOSI D’IMPACTES, AMENACES I MESURES PER A LA
CONSERVACIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS GEOLÒGIC

4.- MESURES CORRECTORES DELS IMPACTES EXISTENTS:
1 S’ha de modificar el programa de restauració de l’explotació activa per tal de
garantir la permanència dels afloraments de major interès creats com a resultat
de l’activitat extractiva.

5.- MESURES PREVENTIVES DELS IMPACTES PREVISIBLES:
2 Informació i sensibilització als habitants i visitants d’aquesta zona sobre la
rellevància del seu patrimoni geològic i la necessitat de conservar-lo en bon
estat.
6.- RECOMANACIONS D’ÚS:
No es preveuen limitacions en l’ús de la geozona.
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Annex 8: Certificat norma ISO 14.000
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Document núm. 2
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:
Plànol núm. 1 “Situació general” E 1:25.000
Plànol núm. 2 “Topogràfic general” E 1:5.000
Plànol núm. 3 “Àmbit de l’activitat” E 1:2.000
Plànol núm. 4 “Cadastral” E 1:1.000
Plànol núm. 5 “Habitats d’interès comunitari” E 1:25.000
Plànol núm. 6 “Habitats prioritaris” E 1:25.000
Plànol núm. 7 “Habitats a Catalunya” E 1:25.000
Plànol núm. 8 “Situació PEIN i aqüífers protegits” E 1:50.000
Plànol núm. 9 “Situació zones d’interès geològic” E 1:50.000
Plànol núm. 10 “Mapa usos del sòl” E 1:50.000
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Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera

Pinedes mediterrànies

Alzinars i carrascars

Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)

Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos

Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)

Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola

Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del Paspalo-Agrostidion orlades d'àlbers i salzes

Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion

Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis)

Matollars termomediterranis i predesèrtics

Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila

Màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars

Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia)
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32, Garrigues de coscoll (Quercus coccifera), sense plantes termòfiles o gairebé, d'indrets secs, sovint rocosos, de terra baixa i de l'estatge submontà
34, Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca),... xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa muntanya mediterrània
34, Llistonars (prats secs de Brachypodium retusum), i prats terofítics calcícoles, de terra baixa

86

42, Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de brolles calcícoles, de les contrades mediterrànies
42, Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb sotabosc de màquies o garrigues
44, Alberedes (i pollancredes) amb vinca (Vinca difformis), de les contrades marítimes

86

44, Omedes de terra baixa
53, Canyars de vores d'aigua
82, Conreus herbacis extensius de secà

86

86

83, Fruiterars alts, predominantment de secà: conreus d'oliveres (Olea europaea), d'ametllers (Prunus dulcis), de garrofers (Ceratonia siliqua),.
83, Vinyes
86, Pedreres, explotacions d'àrids i runam
86, Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
87, Conreus abandonats
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