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La nostra Comunitat, situada a la vora del Mediterrani, 
amb més de 400 quilòmetres de costes i un interior mun-
tanyós fruit del contacte del Sistema Ibèric i de les serres 
prebètiques, alberga una gran diversitat d’ambients i de 
paisatges. Els factors geogràfics, climàtics i històrics que 
caracteritzen el territori valencià condicionen l’existència 
en este d’un ric mosaic d’hàbitats naturals i seminaturals, 
singularitzats sovint per la presència d’una flora especia-
litzada (i, de vegades única) que constituïx un dels nostres 
valors naturals més rellevants. 

La riquesa florística del territori valencià pot qualificar-
se d’extraordinària. Comptem amb més de 3.500 plantes 
vasculars, de les quals més del 10% són endemismes, i 
d’estos 64 són exclusius valencians. Recau per tant en les 
nostres mans una important labor de conservació d’este 
patrimoni. I la millor manera de conservar és conéixer, en 
este cas conéixer els hàbitats en què es refugia una part 
d’esta flora singular.

Amb el Manual d’Identificació dels Hàbitats Protegits en 
el Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es 
crea i regula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Ame-
naçades i es regulen mesures addicionals de conservació 
a les que s’establixen, per als dits hàbitats, a través de la 
Xarxa Natura 2000, volem facilitar la interpretació d’alguns 
d’estos hàbitats a la nostra Comunitat, concretament 
aquells que sobreïxen per albergar espècies endèmiques, 
amenaçades o rares, o bé aquells que són més fràgils o 
tenen major risc de desaparició, amb les conseqüències 
que això tindria al seu torn per a la conservació de la nos-
tra flora.

Per això és tan important conéixer i, especialment, di-
vulgar les seues característiques, la seua localització, les 
seues amenaces, etc., perquè la societat en el seu conjunt 
conega estos hàbitats i puguem, entre tots, preservar el 
nostre ric patrimoni natural.

Sr. Julià Àlvaro Prat
Secretari Autonòmic de Medi Ambient i Canvi Climàtic

PRÒLEG





7

La Comunitat Europea, amb l’objectiu de poder aplicar de 
manera coherent i regularitzada les disposicions referents 
a la conservació de la naturalesa, va desenvolupar el pro-
grama CORINE (Coordination of Information on the Envi-
ronment), i a través d’este, el projecte CORINE Biotopes 
(1988), que va establir una classificació jeràrquica dels 
principals tipus d’hàbitat del territori dels estats mem-
bres. Una revisió posterior i una ampliació de la tipologia 
proposada va donar com a resultat un catàleg raonat que, 
amb el nom de CORINE biotopes manual, Habitats of the 
European Community (1991), codifica, enumera i descriu 
breument les dites unitats ambientals. Poc després es va 
promulgar la Directiva d’Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del 
Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres), que 
basant-se en la tipologia d’hàbitats del CORINE biotopes 
manual, establix una llista d’hàbitats considerats d’interés 
comunitari, i establix les bases per a la creació d’una xarxa 
d’àrees especials de conservació, amb el nom de Natura 
2000, amb l’objectiu de garantir la conservació d’estos1. 
Posteriorment, la Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 
d’octubre de 1997, per la qual s’adapta al progrés científic 
i tècnic la Directiva 92/43/CEE, va establir per a la identi-
ficació dels hàbitats d’interés comunitari (HIC) una nova 
codificació homogènia de quatre xifres, el codi Natura 

2000, que substituïa el codi CORINE original dels HIC en el 
sistema jeràrquic d’esta tipologia.

El projecte inicial de la nova cartografia d’hàbitats de la 
Comunitat Valenciana va desenvolupar i va adaptar en 
2009 la tipologia del manual de biòtops CORINE per a 
establir la llista d’hàbitats CORINE de la Comunitat Va-
lenciana com a tipologia de vegetació del projecte. Este 
plantejament va estar fonamentat principalment en la 
relació directa entre hàbitats CORINE i hàbitats d’interés 
comunitari —la identificació i delimitació dels quals a es-
cala de detall era l’objectiu final de la cartografia— i en 
la coherència amb comunitats autònomes veïnes (Cata-
lunya i Aragó) que havien triat esta mateixa tipologia per 
a la cartografia dels seus territoris. Però este sistema de 
classificació d’hàbitats va deixar d’actualitzar-se a nivell 
europeu en 1991, i presentava el problema de no tindre 
una compatibilitat completa amb la classificació EUNIS 
(European Nature Information System), desenvolupada a 
partir de 1999 per iniciativa, entre altres institucions, de 
l’Agència Europea del Medi Ambient (EEA) i recomanada 
per la Directiva Inspire (Directiva 2007/2/CE del Parla-
ment Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, per la 
qual s’establix una infraestructura d’informació espacial a 
la Comunitat Europea) per a la identificació dels hàbitats 

INTRODUCCIÓ

1 Text adaptat de Vigo, J., Carreras, J. & Ferré, A. eds. (2005) Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum I, Introducció. Departament de Medi Ambient 
i Habitatge. Generalitat de Catalunya.
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en els països membres. Esta classificació és un sistema 
paneuropeu global per a facilitar la descripció harmonit-
zada i l’arreplega de dades a través d’Europa per mitjà 
de la utilització de criteris objectius per a la identifica-
ció d’hàbitats. És també jeràrquica i cobrix tots els tipus 
d’hàbitats des del natural a l’artificial, i tant terrestres com 
d’aigua dolça i marina.

D’altra banda, la classificació d’hàbitats de la Unió Europea 
de 1991 es va estendre al conjunt de la regió Paleàrtica a 
partir de 1993, per mitjà d’una adaptació de la tipologia 
CORINE, amb la inclusió de la Classificació de la Vege-
tació Nòrdica, que va resultar en el que es denomina la 
Classificació d’Hàbitats del Paleàrtic (Palaearctic Hàbitats 
Classification, PAL. CLASS.) que convergix en bona part, a 
nivell del concepte d’hàbitats, amb la classificació EUNIS, 
encara que no en la codificació d’estos.

Coincidint amb el desenvolupament de les primeres fases 
de la cartografia d’hàbitats valenciana, la Direcció General 
de Medi Natural i Política Forestal, del Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí, va crear el Grup de Treball 
de l’Inventari d’Hàbitats, amb l’objectiu de determinar el 
sistema de classificació d’hàbitats que s’ha de seguir per a 
elaborar una llista patró dels hàbitats espanyols. Este grup 
de treball, format per representants de les administracions 
mediambientals de les distintes comunitats autònomes 
i per experts en vegetació, va acordar en la segona reu-
nió celebrada a Madrid el 30 de març de 2011, elaborar 
la Llista Patró Espanyola dels Hàbitats Terrestres (LPEHT) 
a partir del sistema biòtops CORINE. Es va acordar igual-
ment que la llista hauria d’incloure la correspondència amb 
els hàbitats de la classificació EUNIS, una descripció con-
sensuada dels hàbitats que permetera una interpretació 
homogènia en tot el territori, i una relació de sintàxons 
amb els quals pogueren correspondre’s els hàbitats. Per 
a aconseguir estos objectius, es va plantejar des del Grup 
de Treball de l’Inventari d’Hàbitats, en el procés de des-
envolupament de la LPEHT, adaptar els hàbitats CORINE 
d’Espanya, definits per Catalunya, Aragó i la Comunitat Va-
lenciana majoritàriament, a la codificació i concepte de la 
classificació del Paleàrtic, i utilitzar esta com a passarel·la 
per a l’equivalència dels nous codis LPEHT amb els codis 
de la tipologia EUNIS. Encara que el desenvolupament de 
la LPEHT encara no ha conclòs, sí que es pot considerar 
completa la seua adaptació per als hàbitats de la Comuni-
tat Valenciana.

El projecte de Cartografia d’Hàbitats de la Comunitat Va-
lenciana a escala 1:10.000, iniciat en 2009, continua 
desenvolupant-se, i des dels seus inicis va tindre com un 
dels principals objectius la identificació, localització i de-

limitació dels hàbitats protegits per l’annex IV del Decret 
70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i re-
gula el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades i 
es regulen mesures addicionals de conservació. Estos hà-
bitats, coincidents majoritàriament amb hàbitats d’interés 
comunitari, i identificats en el citat annex pel codi Natura 
2000, diferixen en la seua definició, en alguns casos, amb 
el concepte de l’HIC corresponent. Per això, es va pensar 
en la conveniència de disposar d’un manual d’identificació 
d’estos hàbitats per al nostre territori, i van encarregar a 
Carlos Fabregat, que dirigia l’equip de cartografia de camp 
format per Jaume X. Soler, Javier Fabado i Joan Casabó, 
una sèrie de fitxes descriptives dels diferents hàbitats 
d’interés comunitari.

Estes fitxes van servir de base per a l’elaboració de les 
que ací presentem. Es van revisar per tècnics del Servi-
ci de Vida Silvestre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a 
donar-les un enfocament més divulgatiu, ja que han de 
dirigir-se a un públic ampli, no sols a especialistes. Perquè 
foren de fàcil comprensió pels no especialistes, es va afe-
gir un apartat d’interpretació per a facilitar la identificació 
de l’hàbitat i la seua diferenciació amb hàbitats afins amb 
què pogueren confondre’s. I, finalment, a pesar de no dis-
posar encara de la cartografia completa del territori, es van 
afegir mapes de distribució per a cada un dels tipus, en 
funció de la informació disponible en el Servici.

Amb este manual pretenem col·laborar a identificar 
els hàbitats que es mencionen en l’annex IV del Decret 
70/2009. Es tracta d’hàbitats ja arreplegats en la Directiva 
d’Hàbitats, però que tenen un significat addicional en el 
nostre territori; corresponen a ecosistemes rars, fràgils, 
amb risc de desaparició o que alberguen una elevada con-
centració d’espècies protegides o endèmiques, per la qual 
cosa estos hàbitats hauran de ser objecte d’atenció i tutela 
en els procediments d’avaluació d’impacte ambiental i ava-
luació ambiental de plans i programes. Fins i tot les activi-
tats o actuacions no sotmeses a avaluació que provoquen 
la destrucció total o parcial, el deteriorament o l’alteració 
significativa d’un hàbitat protegit, dels seus components 
o del seu estat de conservació queden prohibides, excep-
te l’autorització motivada i pública de la direcció general 
competent en matèria de biodiversitat, que podrà exigir 
l’aplicació de mesures correctores o compensatòries. Per 
això, la seua identificació en el camp és molt important per 
a tots els actors implicats: promotors, consultors, admi-
nistració i societat en general.

A l’hora d’interpretar estos hàbitats s’han seguit els cri-
teris indicats en l’annex IV, per la qual cosa s’han deixat 
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fora algunes comunitats vegetals que, encara que estant 
arreplegades en el Manual d’Interpretació d’Hàbitats de 
la Unió Europea, no reunixen els requisits pels quals 
van ser inclosos en el Decret 70/2009. Entre els hàbi-
tats arreplegats en l’annex IV citat està el 9560* Boscos 
mediterranis endèmics amb Juniperus [a aplicar a les 
formacions de savina de muntanya (Juniperus sabina) 
i/o savina turífera (J. thurifera)], i s’indica explícitament 
que es fa referència també a les formacions de savina 
de muntanya. En este cas són formacions corresponents 
amb el sintàxon Junipero sabinae-Pinetum ibericae, que 
s’engloben segons els manuals d’interpretació d’hàbitats 
de la Unió Europea dins del codi 4060. Seguint eixe criteri 
hem afegit una fitxa de l’hàbitat 4060 pel que fa a savi-
nars de muntanya.

La informació inclosa en els diferents apartats de cada 
fitxa pretén ser útil per a la identificació d’estos hàbitats, i 
està pensada per a un públic ampli, de manera que també 
el no expert trobe en estes elements suficients que facili-
ten el seu reconeixement sobre el terreny. Per als hàbitats 
protegits del Decret 70/2009 s’utilitzen els codis Natura 
2000, perquè són, com ja s’ha indicat, hàbitats d’interés 
comunitari (HIC), i es presenten ordenats per este codi i 

agrupats en els grans tipus d’hàbitats que definix la Di-
rectiva 92/43/CEE. Addicionalment s’afig un asterisc als 
hàbitats que la directiva interpreta com a prioritaris. Tam-
bé s’utilitzen altres classificacions d’hàbitats, ja mencio-
nades, com són la Llista Patró Espanyola d’Hàbitats Te-
rrestres, EUNIS i la Classificació d’Hàbitats del Paleàrtic. 
Les correlacions entre HIC, EUNIS i PAL. CLASS. poden 
trobar-se a http://eunis.eea.europa.eu.

Estructura de les fitxes

En el manual es presenten dos tipus de fitxes. Les prin-
cipals corresponen als hàbitats protegits del Decret 
70/2009, en el seu concepte general, equivalent al dels 
hàbitats d’interés comunitari de la Directiva 92/43/CEE. I 
addicionalment, s’inclouen per a cada un d’estos hàbitats 
unes fitxes complementàries que descriuen i detallen els 
diversos tipus de la LPEHT que corresponen a la diversitat 
florística i biogeogràfica de l’hàbitat protegit en el territori 
de la Comunitat Valenciana.

La informació, en cada un dels tipus de fitxa, s’organitza 
com s’indica a continuació:

Hábitat 3170 Estanys temporals mediterranis*. La Vall d’Ebo (Alacant). Fotografia: Jaume X. Soler.

http://eunis.eea.europa.eu/
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· Fitxes d’hàbitat protegit

Encapçalament
S’indica el codi Natura 2000 de l’HIC de referència de 
l’hàbitat i la seua denominació, junt amb una breu frase 
diagnòstica que sintetitza el concepte general de l’hàbitat.

Descripció de l’hàbitat (HIC)
Es descriuen les seues característiques generals com a 
Hàbitat d’Interés Comunitari, particularitzades quan és ne-
cessari a les formacions vegetals presents a la Comunitat 
Valenciana i el seu entorn.

Distribució a la Comunitat Valenciana
Es dóna una idea general de la seua distribució, incloent-hi 
tota la diversitat de tipus, i s’afig un mapa amb quadrícules 
UTM 10x10 km en dàtum ETRS89. 

Per a cada un dels tipus relacionats s’afig en la fitxa co-
rresponent un nou mapa amb l’extensió exclusiva del 
tipus en qüestió. Atés que no s’ha completat encara la 
cartografia d’hàbitats en tot el territori, les distribucions 
mostrades en estos mapes han de considerar-se com a 
orientatives.

Interpretació de l’hàbitat
Es donen les claus diagnòstiques que ajuden a distingir 
l’hàbitat concret en la naturalesa, i a diferenciar-lo dels que 
siguen pròxims.

Tipus LPEHT relacionats
Es mostra l’arbre de l’estructura jeràrquica dels tipus de la 
Llista Patró Espanyola d’Hàbitats Terrestres (LPEHT) que 
s’inclouen en l’Hàbitat d’Interés Comunitari de referèn-
cia, i s’ajusta quan és necessari al concepte restringit de 
l’hàbitat protegit. Es mostren ací marcats en gris els tipus 
LPEHT per als quals es desenvolupa a continuació una fi-
txa complementària.

Annex. Correspondència amb altres tipologies d’hàbitats
Es correlacionen els distints tipus de la LPEHT amb les 
llistes EUNIS 2007 i PAL. CLASS. (Paleàrtic 1999).

A manera d’exemple, en la pàgina següent de cada una 
de les fitxes s’ha inclòs fotografies dels hàbitats descrits 
o de les espècies més representatives per a facilitar-ne la 
identificació.
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Encapçalament
S’indica el codi de la tipologia LPEHT i la denominació.

Caracterització fisionòmica i ecològica
Es donen claus de l’ambient on es desenvolupa i de les 
formacions vegetals que el representen, perquè tant per 
l’aspecte general com per l’organització espacial de les 
plantes predominants, puga reconéixer-se amb certesa 
l’hàbitat. S’afig a més, atenent a la composició de la ve-
getació i a les condicions ecològiques, informació sobre 
l’adscripció a territoris biogeogràfics2 i sobre els tàxons 
característics que en faciliten la identificació.

Estat de conservació, amenaces i gestió
Es comenta en termes generals l’estat de conservació de 
l’hàbitat al nostre territori, i s’inclouen referències a llocs 
d’interés comunitari (LIC), zones d’especial conservació 
(ZEC), parcs naturals i/o microreserves de flora (MRF) on 

està representat quan siga pertinent.

Unitats fitosociològiques relacionades
Es mencionen els sintàxons que puguen correspondre en 
major grau amb l’hàbitat, i es prenen com a referència les 
unitats i la codificació del treball Syntaxonomical checklist 
of vascular plant communities of Spain and Portugal to 
association level i les seues addicions (Rivas-Martínez et 
al., 2001, 2002)3. Quan se cita algun sintàxon no inclòs en 
este treball, en lloc del codi s’indica “s.c.”

Distribució a la Comunitat Valenciana
Distribució exclusiva del tipus LPEHT corresponent al 
nostre territori. Per a la representació de la distribució de 
cada un dels hàbitats s’ha utilitzat en alguns casos, com 
a informació complementària, la disponible en el Sistema 
d’Informació de la Vegetació Ibèrica i Macaronèsica, SIVIM 
[http://www.sivim.info].

· Fitxes de tipus LPEHT

2 Segons la tipologia biogeogràfica de Rivas-Martínez adoptada en Mateo, G., Crespo, M.B. & Laguna, E. (2011) Flora Valentina, 1. Fundació de la 
Comunitat Valenciana per al Medi Ambient. València.
3 Rivas-Martínez, S., Fernández-González, F., Loidi, J., Lousa, M. & Penas, A. (2001) Syntaxonomical checklist of vascular plant communities of Spain 
and Portugal to association level. ItineraGeobotanica, 14: 5-341. Rivas-Martínez, S., Díaz, T.E., Fernández-González, F., Izco, J., Loidi, J. Lousa, M. & 
Penas, A. (2002) Vascular plant communities of Spain and Portugal. Addenda to the syntaxonomical checklist of 2001. ItineraGeobotanica, 15 (1): 
5-432; 15 (2): 433-922.

http://www.sivim.info




La col·lecció Manuals Tècnics de Biodiversitat 
pretén mostrar l’esforç del Servici de Vida Silves-
tre (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural) en busca de res-
postes pràctiques per a la conservació i gestió d’es-
pècies i hàbitats, més encara si estan amenaçades.

L’objectiu final és estendre bones pràctiques de con-
servació fora de l’àmbit de l’administració pública, 
entenent que el protagonisme i la responsabilitat de 
la conservació de l’entorn ha de recaure en els dife-
rents col·lectius, entitats i persones que conformen 
la nostra societat.

El Manual d’identificació dels hàbitats protegits a 
la Comunitat Valenciana (Decret 70/2009) consti-
tuïx una eina amb la qual es pretén facilitar la identi-
ficació i el coneixement dels hàbitats que s’indiquen 
en l’annex IV del Decret 70/2009, de 22 de maig, del 
Consell, pel qual es crea i regula el Catàleg Valencià 
d’Espècies de Flora Amenaçades i es regulen mesu-
res addicionals de conservació. Es tracta d’hàbitats ja 
arreplegats en la Directiva d’Hàbitats, però que tenen 
un significat addicional en el nostre territori; corres-
ponen a ecosistemes rars, fràgils, amb risc de des-
aparició o que alberguen una elevada concentració 
d’espècies protegides o endèmiques, per la qual cosa 
estos hàbitats hauran de ser objecte d’atenció i tutela 
en els procediments d’avaluació d’impacte ambiental 
i avaluació ambiental de plans i programes. Per això, 
la seua identificació en el camp és molt important per 
a tots els actors implicats: promotors, consultors, 
administració i societat en general. Per a complir 
este objectiu, les fitxes del manual s’organitzen en 
apartats clars i concisos, i destaquen els caràcters 
que definixen fisionòmicament i ecològicament els 
hàbitats, les espècies indicadores i la distribució a la 
Comunitat Valenciana. Esta informació és acompan-
yada en totes les fitxes per fotografies que mostren 
l’aspecte de l’hàbitat o alguna de les espècies indica-
dores, i així fa la seua consulta més amena i agrada-
ble per a tot tipus de lectors.

CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL
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