
Annex 3.  Hàbitats de l'Annex 1 de la Directiva Hàbitats pres ents en  
 els espais proposats com a LIC  

 Codi i nom de l'espai  ES0000018 Prepirineu Central català 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 4060 Matollars alpins i boreals 

 4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6410 Herbassars de "Molinia coerulea" en sòls calcaris torbosos o argil·lo-llimosos (Molinion caeruleae) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 6520 Prats de dall  altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) 

 7230 Molleres alcalines 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9130 Fagedes neutròfiles 

 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

 9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del "Tilio-Acerion" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 



 Codi i nom de l'espai  ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1120 Alguers de posidonia 

 1150 Llacunes costaneres 

 1310 Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins 

 1320 Espartinars 

 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 

 2110 Dunes movents embrionàries 

 2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9330 Suredes 

 

 Codi i nom de l'espai  ES0000020 Delta de l'Ebre 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1150 Llacunes costaneres 

 1160 Grans cales i badies d'aigües somes 

 1210 Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria orgànica 

 1310 Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins 

 1320 Espartinars 

 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 

 1420 Matollars halòfils mediterranis i  termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) 

 1420 Matollars halòfils mediterranis i  termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) 

 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 1510 Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant 

 2110 Dunes movents embrionàries 

 2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) 

 2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del "Crucianellion maritimae" 

 2230 Dunes amb pradells dels "Malcolmietalia" 

 3140 Aigües estagnants oligo-mesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de carofícies 

 3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos de  
 grans espigues d'aigua (Potamion) 
 7210 Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 



 Codi i nom de l'espai  ES0000021 Secans de Mas de Melons-Alfés 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES0000022 Aigüestortes 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 

 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 4060 Matollars alpins i boreals 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 

 5130 Formacions de "Juniperus communis" colonitzadores de landes o de pastures calcícoles 

 6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus 

 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6410 Herbassars de "Molinia coerulea" en sòls calcaris torbosos o argil·lo-llimosos (Molinion caeruleae) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 6520 Prats de dall  altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) 

 7230 Molleres alcalines 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9130 Fagedes neutròfiles 

 9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del "Tilio-Acerion" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 



 Codi i nom de l'espai  ES0000146 Delta del Llobregat 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1150 Llacunes costaneres 

 1320 Espartinars 

 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 

 1420 Matollars halòfils mediterranis i  termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) 

 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 2110 Dunes movents embrionàries 

 2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) 

 2190 Depressions humides interdunars 

 2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del "Crucianellion maritimae" 

 2240 Dunes amb prats d'anuals dels "Thero-Brachypodietalia" 

 3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos de  
 grans espigues d'aigua (Potamion) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 7210 Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5110001 Massís del Montseny 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3130 Aigües estagnants, poc o molt mesotròfiques, amb vegetació de les classes "Littorelletea uniflorae" 
  i/o "Isoeto-Nanojuncetea" 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 4060 Matollars alpins i boreals 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 

 5130 Formacions de "Juniperus communis" colonitzadores de landes o de pastures calcícoles 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 



 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9130 Fagedes neutròfiles 

 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9260 Castanyedes 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5110004 Serra de Catllaràs 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 7230 Molleres alcalines 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9130 Fagedes neutròfiles 

 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9340 Alzinars i carrascars 

  

Codi i nom de l'espai  ES5110005 Sistema transversal Català 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 

 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 



 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5130 Formacions de "Juniperus communis" colonitzadores de landes o de pastures calcícoles 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

  6220  Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9130 Fagedes neutròfiles 

 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts del "Carpinion betuli" 

 9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del "Tilio-Acerion" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9260 Castanyedes 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5110007 Riu i Estanys de Tordera 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion" 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts del "Carpinion betuli" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 



 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5110008 Gallifa-Cingles de Bertí 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9260 Castanyedes 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5110009 Riera de Merlès 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5110010 Sant Llorenç del Munt i l'Obac 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  



 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5110011 Serres del litoral septentrional 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 9260 Castanyedes 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5110012 Montserrat-Roques Blanques- riu Llobregat 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 



 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 9580 Teixedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5110013 Serres del Litoral central 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium  
 spp) endèmiques 
 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5110014 Serra de Castelltallat 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5110015 Sistema prelitoral central 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 



 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5110016 Riera de Sorreigs 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

  

Codi i nom de l'espai  ES5110017 Costes del Maresme 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1120 Alguers de posidonia 

 

Codi i nom de l'espai  ES5110018 Valls de l'Anoia 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 7220 Fonts petrificants amb formació de travertí (Cratoneurion commutati) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5110019 Carbassí 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 



 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5110020 Costes del Garraf 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1120 Alguers de posidonia 

  1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium  
 spp) endèmiques 
 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5110021 Riera de la Goda 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5110022 Capçaleres del Foix 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5110023 Riera de Clariana 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 



 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5110024 Serra de Collserola 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5110025 Riu Congost 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120001 Alta Garrotxa – Massís de les Salines 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 



 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts del "Carpinion betuli" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 9260 Castanyedes 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 9580 Teixedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120002 Capçaleres del Ter i del Freser 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 4060 Matollars alpins i boreals 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 

 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 6520 Prats de dall  altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120003 Serra Cavallera 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins 



 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 6520 Prats de dall  altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9130 Fagedes neutròfiles 

 9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del "Tilio-Acerion" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120004 Zona Volcànica de la Garrotxa 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9130 Fagedes neutròfiles 

 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts del "Carpinion betuli" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9260 Castanyedes 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120005 Riu Llobregat d'Empordà – Riera de Torrelles 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9330 Suredes 

  



Codi i nom de l'espai  ES5120006 Riu Brugent 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120007 Cap de Creus 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1120 Alguers de posidonia 

 1210 Vegetació anual colonitzadora dels codolars litorals rics en matèria orgànica 

 1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium  
 spp) endèmiques 
 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion" 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 5410 Matollars pulviniformes dels caps de penya-segats costaners, a la Mediterrània occidental 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9260 Castanyedes 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5120008 Estany de Banyoles 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3140 Aigües estagnants oligo-mesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de carofícies 

 3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos de  
 grans espigues d'aigua (Potamion) 
 7210 Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) 



 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5120009 Basses de l'Albera 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3120 Aigües estagnants oligotròfiques molt poc mineralitzades, amb "Isoetes spp", en terrenys   
 generalment arenosos del Mediterrani occidental 
 3130 Aigües estagnants, poc o molt mesotròfiques, amb vegetació de les classes "Littorelletea uniflorae" 
  i/o "Isoeto-Nanojuncetea" 
 3140 Aigües estagnants oligo-mesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de carofícies 

 3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos de  
 grans espigues d'aigua (Potamion) 
 3170 Basses i tolls temporers mediterranis 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9330 Suredes 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120010 Les Gavarres 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion" 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9260 Castanyedes 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 



 Codi i nom de l'espai  ES5120011 Riberes del Baix Ter 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 2270 Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 9260 Castanyedes 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120012 Les Guilleries 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9260 Castanyedes 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120013 Massís de les Cadiretes 



 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1120 Alguers de posidonia 

  1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium  
 spp) endèmiques 
 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9260 Castanyedes 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120014 L'Albera 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1120 Alguers de posidonia 

 1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium  
 spp) endèmiques 
 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion" 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9260 Castanyedes 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120015 Litoral del Baix Empordà 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1120 Alguers de posidonia 

 1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium  
 spp) endèmiques 
 2270 Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 



 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120016 El Montgrí-Les Medes-El Baix Ter 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1120 Alguers de posidonia 

 1150 Llacunes costaneres 

 1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium  
 spp) endèmiques 
 1310 Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins 

 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 

 1420 Matollars halòfils mediterranis i  termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) 

 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 2110 Dunes movents embrionàries 

 2120 Dunes movents del cordó litoral, amb borró (Ammophila arenaria) 

 2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del "Crucianellion maritimae" 

 2270 Dunes amb pinedes de pi pinyer o de pinastre 

 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 5410 Matollars pulviniformes dels caps de penya-segats costaners, a la Mediterrània occidental 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120017 Estany de Sils-Riera de Santa Coloma 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 



 9540 Pinedes mediterrànies 

 Codi i nom de l'espai  ES5120018 Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Baya del Boc 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9130 Fagedes neutròfiles 

 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9260 Castanyedes 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120019 Riberes de l'Alt Ter 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts del "Carpinion betuli" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120020 Riu Llémena 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 

 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 



 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9260 Castanyedes 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9330 Suredes 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120021 Riu Fluvià 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120022 Riu Duran 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 6520 Prats de dall  altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120023 Rieres de Xuclà i Riudelleques 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120024 Montgrony 



 Codi  Nom de l'hàbitat  
 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 6520 Prats de dall  altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) 

 7230 Molleres alcalines 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9130 Fagedes neutròfiles 

 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120025 Garriga d'Empordà 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120026 Tossa Plana de Lles-Puigpedrós 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3110 Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades, de les planes arenoses (Littorelletalia  
 uniflorae) 
 4060 Matollars alpins i boreals 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 

 6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus 

 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 6520 Prats de dall  altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 



 9340 Alzinars i carrascars 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120027 Rasos de Tubau 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9130 Fagedes neutròfiles 

 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5120028 Vall del Rigart 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 

 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 8230 Terraprims silicis amb vegetació pionera (Sedo-Scleranthion) 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130001 Els Bessons 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130002 Riu Verneda 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 



 6520 Prats de dall  altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

  

Codi i nom de l'espai  ES5130003 Alt Pallars 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 3110 Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades, de les planes arenoses (Littorelletalia  
 uniflorae) 
 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 

 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 4060 Matollars alpins i boreals 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus 

 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6410 Herbassars de "Molinia coerulea" en sòls calcaris torbosos o argil·lo-llimosos (Molinion caeruleae) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 6520 Prats de dall  altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) 

 7230 Molleres alcalines 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del "Tilio-Acerion" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 

Codi i nom de l'espai  ES5130004 Baish Aran 



 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3110 Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades, de les planes arenoses (Littorelletalia  
 uniflorae) 
 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 

 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 4060 Matollars alpins i boreals 

 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 

 6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus 

 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6230 Prats de pèl caní (Nardus stricta), rics florísticament, dels terrenys silicis de la muntanya mitjana  
 atlàntica o subatlàntica 
 6410 Herbassars de "Molinia coerulea" en sòls calcaris torbosos o argil·lo-llimosos (Molinion caeruleae) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 7230 Molleres alcalines 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9130 Fagedes neutròfiles 

 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts del "Carpinion betuli" 

 9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del "Tilio-Acerion" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

  

Codi i nom de l'espai  ES5130005 Era Artiga de Lin-Eth Portilhon 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3110 Aigües estagnants oligotròfiques, molt poc mineralitzades, de les planes arenoses (Littorelletalia  
 uniflorae) 
 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 4060 Matollars alpins i boreals 

 6140 Gespets tancats, silicícoles, dels Pirineus 

 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6230 Prats de pèl caní (Nardus stricta), rics florísticament, dels terrenys silicis de la muntanya mitjana  
 atlàntica o subatlàntica 
 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 6520 Prats de dall  altimontans i subalpins (Triseto-Polygonion bistortae) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 



 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9130 Fagedes neutròfiles 

 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts del "Carpinion betuli" 

 9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del "Tilio-Acerion" 

  

Codi i nom de l'espai  ES5130006 Estanh de Vielha 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130007 Riberes de l'Alt Segre 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

  

Codi i nom de l'espai  ES5130008 Serra d'Aubenç i Roc de Cogul 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 



 Codi i nom de l'espai  ES5130009 Serra de Turp i Mora Condal-Valldan 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130010 Serra de Boumort- Collegats 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 4060 Matollars alpins i boreals 

 4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del "Tilio-Acerion" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130011 Riu de la Llosa 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 



 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130012 Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 4060 Matollars alpins i boreals 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130013 Aiguabarreig Segre - Cinca 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos de  
 grans espigues d'aigua (Potamion) 
 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5130014 Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa 



 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130015 Serres del Montsec, Sant Mamet i Mitjana 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5130 Formacions de "Juniperus communis" colonitzadores de landes o de pastures calcícoles 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 6170 Prats calcícoles alpins i subalpins 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 



 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9120 Fàgedes acidòfiles 

 9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del "Tilio-Acerion" 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 9580 Teixedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130016 Valls del Sió-Llobregós 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130017 Basses de Sucs i Alcarràs 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 

 1420 Matollars halòfils mediterranis i  termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) 

 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 



 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130018 Estany d'Ivars - Vilasana 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 1510 Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant 

 3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos de  
 grans espigues d'aigua (Potamion) 
 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130019 Estany de Montcortès 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130020 Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130021 Secans de la Noguera 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 



 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5130022 La Torrassa 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130023 Beneïdor 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130024 La Faiada de Malpàs i Cambatiri 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9340 Alzinars i carrascars 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130025 Bellmunt-Almenara 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 



 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130026 Serra de Prada-Castellàs 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5120 Formacions muntanyenques de bàlec (Genista balansae subsp. europaea = Cytisus  purgans) 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130027 Obagues de la riera de Madrona 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130028 Ribera Salada 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 



 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130029 Serres de Queralt i Els Tossals-Aigua d'Ora 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130030 Estanys de Basturs 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 7210 Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130032 Vessants de la Noguera Ribagorçana 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 



 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130034 Riu Garona 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3240 Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya 

 4030 Landes atlàntiques i subatlàntiques seques 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6410 Herbassars de "Molinia coerulea" en sòls calcaris torbosos o argil·lo-llimosos (Molinion caeruleae) 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts del "Carpinion betuli" 

 9180 Boscos de vessants rostos, tarteres o barrancs, del "Tilio-Acerion" 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130035 Plans de la Unilla 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1310 Comunitats de Salicornia i altres plantes anuals, colonitzadores de sòls argilosos o arenosos salins 

 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 1510 Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant 

 3140 Aigües estagnants oligo-mesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de carofícies 

 3170 Basses i tolls temporers mediterranis 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130036 Plans de Sió 

 Codi  Nom de l'hàbitat  



 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130037 Secans de Belianes-Preixana 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 

 1420 Matollars halòfils mediterranis i  termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) 

 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 1510 Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant 

 3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos de  
 grans espigues d'aigua (Potamion) 
 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 7210 Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5130039 Vall de Vinaixa 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140001 Litoral meridional tarragoní 



 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1120 Alguers de posidonia 

 1150 Llacunes costaneres 

 1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium  
 spp) endèmiques 
 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 

 1420 Matollars halòfils mediterranis i  termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) 

 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140002 Serra de Godall 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5140003 Ribera de l'Algars 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1430 Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea) 

 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 7210 Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 9340 Alzinars i carrascars 



 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140004 Sèquia Major 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1150 Llacunes costaneres 

 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 

 1510 Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant 

 3140 Aigües estagnants oligo-mesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de carofícies 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 7210 Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140005 Serra de Montsià 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5140006 Serres de Cardó - El Boix 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 



 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140007 Costes del Tarragonès 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1120 Alguers de posidonia 

 1150 Llacunes costaneres 

 1240 Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium  
 spp) endèmiques 
 1410 Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi) 

 1420 Matollars halòfils mediterranis i  termoatlàntics (Sarcocornetea fruticosae) 

 1510 Comunitats halòfiles dels sòls d'humitat molt fluctuant 

 2110 Dunes movents embrionàries 

 2210 Dunes litorals fixades, amb comunitats del "Crucianellion maritimae" 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140008 Muntanyes de Prades 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 



 9230 Rebollars (boscos de "Quercus pyrenaica") iberoatlàntics 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 9260 Castanyedes 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140009 Tivissa-Vandellós-Llaberia 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140010 Riberes i Illes de l'Ebre 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion" 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 



 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140011 Sistema prelitoral meridional 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 4090 Matollars xeroacàntics endèmics oromediterranis 

 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6210 Prats -i fàcies emmatades- medioeuropeus, seminaturals, sobre calcari (Festuco-Brometea) 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 7210 Aiguamolls calcaris amb mansega (Cladium mariscus) 

 8130 Tarteres de l'Europa meridional amb vegetació poc o molt termòfila 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9150 Fagedes calcícoles xerotermòfiles 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 9580 Teixedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140012 Tossals d'Almatret i Riba-roja 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3150 Estanys naturals eutròfics amb vegetació natant (Hydrocharition) o poblaments submersos de  
 grans espigues d'aigua (Potamion) 
 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 



 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 

 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140013 Secans del Montsià 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140014 Massís de Bonastre 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140015 Riu Siurana i planes del Priorat 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 3290 Rius mediterranis intermitents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion" 

 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 8220 Costers rocosos silicis amb vegetació rupícola 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 



 9340 Alzinars i carrascars 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140016 Tossal de Montagut 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140017 Serra de Montsant-Pas de l'Ase 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1520 Vegetació gipsícola ibèrica (Gypsophiletalia) 

 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 3260 Rius de terra baixa i de la muntanya mitjana amb vegetació submersa o parcialment flotant  
 (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 5110 Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion) 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

 Codi i nom de l'espai  ES5140018 El Montmell-Marmellar 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3140 Aigües estagnants oligo-mesotròfiques, dures, amb vegetació bentònica de carofícies 

 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 5210 Màquies i garrigues amb "Juniperus spp" arborescents, no dunars 



 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com de l'alta muntanya 

 8210 Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

  

Codi i nom de l'espai  ES5140019 Riu Gaià 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del "Chenopodion rubri" ( pp) i del  
 "Bidention" (pp) 
 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del "Paspalo-Agrostidion"  orlades d'àlbers i  
 salzes 
 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 92D0 Bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 

Codi i nom de l'espai  ES5140020 Grapissar de la Masia Blanca 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 1120 Alguers de posidonia 

 

Codi i nom de l'espai  ES5140021 Obagues del riu Corb 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia) 

 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del "Molinio-Holoschoenion" 

 9240 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis) 



 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera 

 9340 Alzinars i carrascars 

 9530 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra ssp. salzmannii) 

 9540 Pinedes mediterrànies 

 Codi i nom de l'espai  ES5140022 Barranc de Santes Creus 

 Codi  Nom de l'hàbitat  
 3250 Rius mediterranis amb vegetació del "Glaucion flavi" 

 9540 Pinedes mediterrànies 
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