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1 Introducció 

 
 
La Diputació de Barcelona (DIBA) ha contractat els serveis de l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya (ICGC) per realitzar un mapa de detecció de canvis en el nivell de verdor de les 
masses boscoses al Maresme entre els anys 2015 i 2016 a partir d’imatges de satèl·lit.  
 
En concret la DIBA ha detectat que a tota la zona de la costa del Maresme hi ha una afectació 
greu de decaïment de les masses boscoses (sequera i altres factors abiòtics i biòtics), 
principalment de pi pinyoner (Pinus pinea), que fa que molts arbres hagin quedat parcialment o 
completament secs, i en molts casos, fins i tot morts. Aquest decaïment ha propiciat l’entrada 
d’un fong i també d’un perforador (Tomicus), que estan causant estralls, i que en poden causar 
molts més. 

 
L’afectació, per sequera, per fongs i/o per la plaga de Tomicus (que sovint es dóna tot 
conjuntament) és majoritària a bona part  dels boscos del Maresme, que s’inicia en arbres 
aïllats incrementant en zones, claps, valls o vessants. 

 
Per tal de poder delimitar les zones amb arbres afectats l’ICGC ha usat i processat les imatges 
del satèl·lit òptic Sentinel-2, del programa europeu d’Observació de la Terra COPERNICUS, 
dels anys 2015 i 2016, per poder dur a terme una detecció de canvis per comparativa 
d’imatges a partir de la generació d’índexs de vegetació proposats en l’estudi.  
 
En els següents capítols es detalla la metodologia emprada, basada en la classificació de 
l’índex de vegetació i el càlcul del mapa de canvis entre les classificacions obtingudes dels 
índexs, per a cada any. En el darrer capítol es descriuen els productes lliurats.  
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2 Metodologia 

Les masses boscoses del Maresme i els possibles canvis entre l’any 2015 i el 2016 han estat 
estudiats a partir de les dades espectrals de les imatges Sentinel-2. En concret, aquestes 
imatges tenen diferents bandes en l’espectre del visible (VIR), l’infraroig proper (NIR) i 
l’infraroig mig (SWIR) que recullen en bona mesura la signatura espectral de la vegetació. Les 
possibles combinacions aritmètiques de les bandes, conegudes com índexs de vegetació, 
poden ajudar a detectar l’estat de salut o decaïment dels boscos i han estat usades en aquest 
estudi. 
 
Per realitzar aquest estudi s’han usat diferents dades i programaris, en la majoria dels casos  
són open data i open source. S’han descarregat imatges gratuïtes del Sentinel-2 i consultat 
fotografies aèries del servei gratuït d’OrtoXpress de l’ICGC. El programari ha estat el 
proporcionat per l’Agència Espacial Europea (ESA) pel procés de les imatges Sentinel-2,  així 
com QGIS i mòduls de GRASS i SAGA per a la classificació dels índexs de vegetació i la 
creació dels productes finals. També s’ha utilitzat programari propi de l’ICGC. 
 

2.1 Materials bàsics 

Imatges Sentinel-2 
 
El satèl·lit Sentinel-2 (a partir d’ara S2) va sen enviat per l’ESA a l’espai el 23 de juny de 2015 i 
és el primer de dos satèl·lits idèntics, no comercials, que acabaran proporcionant adquisicions 
sobre qualsevol punt de la Terra cada 5 dies. De moment es disposa de les imatges d’un únic 
satèl·lit S2 operacional, que ofereix un període d’observació de 10 dies. El sensor MSI (Multi 
Spectral Instrument) genera imatges multiespectrals amb bandes en el VNIR i el SWIR. 
  
La distribució d’imatges S2 va començar a ser efectiva a partir de principis del 2016, a través 
del portal ESA Scientific Data Hub. La distribució és gratuïta. 
 
El sensor MSI adquireix 13 bandes a diferents resolucions espacials: 10, 20 i 60 metres (vegeu 
la figura 1). Les 3 bandes de baixa resolució (60 m) són especialment útils, ja que aporten 
informació sobre l’estat de l’atmosfera i faciliten el procés de correcció atmosfèrica de les 
imatges. Convé remarcar l’interès de les bandes de 20 m situades a la regió espectral del red-
edge de la vegetació. 
 
També d’interès és la taula 1, que resumeix la posició central i l’amplada per a cadascuna de 
les bandes Sentinel-2 dins l’espectre electromagnètic. 
 
OrtoXpres de Catalunya 
 
L’OrtoXpres de Catalunya és un visor de fotografies aèries que l’ICGC posa a disposició del 
públic en general, on es poden consultar els darrers vols abans de que s’hagi generat l’ortofoto 
definitiva.  
 
Actualment es poden consultar les fotografies àries en color natural i en infraroig color de l’any 
2015 i 2016, i han servit com a material de consulta més detallada per comprovar l’aspecte de 
les capçades dels arbres al Maresme.  
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En la figura 2 es mostra les dates de l’OrtoXpres de l’any 2016. Segons la data de la imatge 
Sentinel-2 que es visualitzi cal buscar la data més propera de l’OrtoXpres que es disposi. 
 
Les fotografies aèries més adequades pel projecte són les adquirides durant el mes d’agost de 
2016.  
 
 

 
 

Figura 1. Bandes espectrals del sensor MSI del satèl·lit Sentinel-2 
 
 
 

Band number Central 
Wavelength(nm) 

Bandwidth 
(nm) 

Resolution 
(m) 

Band 1 - Coastal aerosol 443 20 60 
Band 2 - Blue 490 65 10 
Band 3 - Green 560 35 10 
Band 4 - Red 665 30 10 
Band 5 - Vegetatio Red Edge 705 15 20 
Band 6 - Vegetation Red Edge 740 15 20 
Band 7 - Vegetation Red Edge 783 20 20 
Band 8 - NIR 842 115 10 
Band 8A – Vegetation Red Edge 865 20 20 
Band 9 - Water vapour 945 20 60 
Band 10 - SWIR - Cirrus 1 375 30 60 
Band 11 - SWIR 1 610 90 20 
Band 12 - SWIR 2 190 180 20 

 
Taula 1. Longitud d’ona central, ampla de banda i resolució per les bandes del sensor MSI de Sentinel-2 
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Figura 2. Esquena des fotogrames de la càmera DMC per l’any 2016 en la zona d’estudi en el visor 
OrtoXpres 

 

2.2 Definició de l’àrea d’estudi 

L’àrea d’interès és la proporcionada per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona (DIBA). Aquesta àrea correspon a gairebé la totalitat de 
la comarca del Maresme (vegeu Figura 3). 
 

 
 

Figura 3. Gràfic de l’àrea d’interès proporcionat per la DIBA 
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Per tal d’obtenir un polígon utilitzable en els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) se 
seleccionen tots els límits municipals de la comarca inclosos en l’àrea d’estudi, excepte per al 
municipi de Tordera, del que només s’inclou una part (figura 4).  
 

 
 

Figura 4. Superposició de l’àrea d’estudi (en vermell) amb la comarca d’El Maresme (ombrejat rosa) 
 

 
Per treballar amb un marge de seguretat s’assigna un buffer de 500 metres, tal i com mostra la  
figura 5.  
 

 
 

Figura 5. Superposició de l’àrea d’estudi (en vermell) amb la comarca d’El Maresme (ombrejat rosa) i 
buffer de treball (en verd fosc) 
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Per a delimitar la cobertura de boscos de l’àrea d’estudi es pren com a referència el Mapa de 
Cobertes del Sòl de Catalunya 2009 (MCSC-4), que és una cartografia temàtica d'alta 
resolució dels principals tipus de cobertes del sòl del país (boscos, conreus, zones 
urbanitzades, etc.). La versió 4 és l’última actualització disponible a la data d’aquest estudi. Es 
descarrega des d’internet (http://www.creaf.uab.es/mcsc/) en diferents formats. Per a aquest 
estudi se selecciona el format shapefile. 
 
El MCSC-4 està disponible per a la descàrrega en blocs d’informació corresponents al tall dels 
fulls topogràfics 1:25 000. Cal descarregar el nombre de fulls suficient per a cobrir el territori a 
analitzar, en aquest cas 10 fulls (365-1-2, 365-2-2, 393-1-2, 393-2-1, 393-2-2, 394-1-1, 394-1-
2, 394-2-1, 421-1-1, 421-2-1). Per a simplificar la consulta s’uneixen els diferents fulls en una 
sola capa i es retalla segons el buffer considerat (operacions pròpies de SIG). El resultat és 
una capa amb 24377 registres o polígons (Figura 6). 
 
 

 
 

Figura 6. Aspecte dels polígons del MCSC-4 a l’àrea d’estudi després  
de la unió dels fulls 1:25 000 i del retall segons l’àrea de buffer 

 
 
El MCSC-4 conté la informació temàtica estructurada en nivells jeràrquics de llegenda. En el 
seu nivell més fi la llegenda està formada per 241 classes. És en aquest nivell que s’han 
seleccionat tots els polígons corresponents a qualsevol tipus de bosc per a restringir el volum 
d’informació a tractar: resulten gairebé 5000 polígons que corresponen a 33 classes (vegeu la 
Taula 2). La informació correspon al 2009 i no ha estat actualitzada des d’aleshores. És per 
aquest motiu que s’han recollit tots els tipus de bosc, els més densos o madurs i els més clars. 
Les classes del MCSC diferencien entre dos tipus de bosc segons la Fracció de Cabuda 
Coberta. La Fracció de Cabuda Coberta és el percentatge de la superfície del sòl ocupada per 
les capçades de l’estrat arbori. El MCSC separa boscos amb Fracció de Cabuda Coberta: 1) 
entre el 5 i el 20% (boscos clars) i 2) superior al 20% (boscos densos). És possible que, en el 
període de temps transcorregut, els boscos clars puguin haver evolucionat cap a densos, però 
això no interfereix en l’estudi de les masses boscoses, al contrari. 
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 Classe MCSC-4 Nivell 5  Codi 
Altres caducifolis (>= 20%cc) bcad20 
Altres caducifolis (5-20%cc) bcad5 
Altres coníferes (>= 20%cc) bcon20 
Alzinar (>= 20%cc) bqi20 
Alzinar (5-20%cc) bqi5 
Arboçar (>= 20%cc) barb20 
Avellanosa (>= 20%cc) bca20 
Bedollar (>= 20%cc) bbp20 
Boscos caducifolis de ribera (>= 20%cc) bribc20 
Castanyeda (>= 20%cc) bcs20 
Franja de protecció d'alzina bqif 
Franja de protecció d'alzina surera bqsf 
Franja de protecció de pi blanc bphf 
Franja de protecció de pi pinyer bppf 
Pineda de pi blanc (>= 20%cc) bph20 
Pineda de pi blanc (5-20%cc) bph5 
Pineda de pi pinyer (>= 20%cc) bpp20 
Pineda de pi pinyer (5-20%cc) bpp5 
Pineda de pinastre (>= 20%cc) bpm20 
Pineda de pinastre (5-20%cc) bpm5 
Plantacions d'altres caducifolis bcadp 
Plantacions de castanyer bcsp 
Plantacions de pi blanc bphp 
Plantacions de pi pinyer bppp 
Plantacions de pinastre bpmp 
Regeneració d'alzina bqir 
Regeneració de pi blanc bphr 
Roureda de roure africà (>= 20%cc) bqc20 
Roureda de roure de fulla gran (>= 
20%cc) 

bqp20 

Roureda de roure de fulla menuda (>= 
20%cc) 

bqf20 

Roureda de roure martinenc (>= 20%cc) bqh20 
Sureda (>= 20%cc) bqs20 
Sureda (5-20%cc) bqs5 

 
Taula 2. Tipus de bosc a l’àrea d’estudi. La notació entre parèntesi indica la Fracció de Cabuda Coberta 

o percentatge de la superfície del sòl ocupada per les capçades de l’estrat arbori  
 

D’altra banda, no s’han inclòs les classes de matollar. Cal tenir present que donat el transcurs 
del temps i l’evolució d’individus i boscos, els límits poden haver variat lleugerament. Podria 
donar-se el cas que algunes àrees etiquetades com a matollar presentessin el 2009 alguns 
arbres joves, de baixa alçària, que hagin evolucionat i el 2016 podessin ser etiquetades com a 
bosc. El marc d’aquest projecte no contempla l’actualització de la informació del MCSC i 
aquestes possibles àrees hauran quedat fora de l’estudi. Tot i així, segons les observacions 
realitzades durant l’anàlisi, es pot assegurar que la majoria d’àrees arbrades han estat 
considerades. En la figura 7 es troba representat el polígon de masses boscoses (en color 
rosat) dins de l’àrea d’interès del projecte.  
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En definitiva, la superfície total del polígon de masses boscoses és de gairebé 169 km2 i serà 
aquesta la superfície on es focalitzarà aquest estudi. 
 

 
 

Figura 7. Selecció de la superfície corresponent a bosc segons el MCSC  
 

2.3 Descarrega i tractament de les imatges Sentinel-2 

2.3.1 Descarrega de les imatges 

Les imatges captades pel sensor MSI del satèl·lit Sentinel-2 són d’accés públic i gratuït. Es 
poden descarregar mitjançant el portal de l’ESA “Copernicus Open Acces Hub” a través del 
següent enllaç: https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home. 
 
Les escenes es distribueixen en fragments de 100 km x 100 km anomenats grànuls (granules), 
a nivell de procés L1C, és a dir, sense correccions atmosfèriques, però amb radiomètriques i 
geomètriques aplicades. 
 
En l’actualitat és possible descarregar un únic grànul d’interès, però fins setembre de 2016 la 
unitat de descàrrega des del portal era l’escena amb tots els seus grànuls. A posteriori, 
després de la descàrrega, es podia procedir a eliminar el grànuls no desitjats. 
 
Afortunadament, per a la zona del present estudi n’hi ha prou amb el grànul T31TDG. La figura 
8 mostra l’extensió d’una escena sencera útil per a la zona d’interès i, també, el grànul 
T31TDG. 
 
De l’exploració d’imatges lliures de núvols al catàleg de l’ESA, per a la zona d’interès i fins 
l’agost del 2016, en resultaren 10 imatges útils llistades a continuació (en nomenclatura ESA). 
També en una fase més avançada d’aquest estudi s’incorporà una imatge de novembre de 
2016, necessària per fer-hi consultes/verificacions en la fase d’interpretació de resultats. 
 
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20151202T224345_R008_V20151130T105641_20151130T105641 
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20160119T203042_R008_V20160119T105107_20160119T105107 
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20160418T183752_R008_V20160418T104023_20160418T104023 
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20160521T173409_R008_V20150802T104903_20150802T104903 
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20160608T024204_R008_V20160607T104026_20160607T104026 
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20160707T174548_R008_V20160707T104025_20160707T104025 
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20160718T060012_R008_V20160717T104833_20160717T104833 
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S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20160727T182351_R008_V20160727T104250_20160727T104250 
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20160811T035226_R008_V20160806T104032_20160806T104026 
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20160827T215306_R008_V20160826T104022_20160826T104023 
S2A_OPER_PRD_MSIL1C_PDMC_20161124T200824_R008_V20161124T104352_20161124T104352 
 

 
 

Figura 8. Extensió d’una escena S2 i del grànul que cobreix l’àrea d’interès 
 

 
En resum i en termes de dates, les imatges utilitzades són les següents(any-mes-dia): 

- 2015-08-02 
- 2015-11-02 
- 2016-01-19 
- 2016-04-18 
- 2016-06-07 
- 2016-07-07 
- 2016-07-17 
- 2016-07-27 
- 2016-08-06 
- 2016-08-26 
- 2016-11-24 

 

2.3.2 Control geomètric de les imatges 

Les imatges Sentinel-2 es distribueixen únicament a nivell de pre-procés L1C (almenys fins el 
moment de redacció d’aquest informe). Això vol dir que les imatges ja han estat corregides 
geomètricament (rectificades) per l’ESA i únicament tenim capacitat per verificar la qualitat 
geomètrica del producte i aplicar desplaçaments locals si s’escau. 
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Per al control geomètric de les 10 imatges Sentinel-2 es va agafar la imatge de 2016-07-17 
com a “màster” o imatge de referència. S’escollí aquesta imatge després d’observar els petits 
desplaçaments de totes respecte a l’ortofoto a l’escala 1:25 000 de referència i veient que 
aquesta presentava (junt amb altres del grup de 10) una certa estabilitat geomètrica i 
desplaçaments petits. 
 
S’analitzà els desplaçaments relatius de la resta d’imatges Sentinel-2 respecte a la “màster”. 
La següent taula mostra els resultats (en metres): 
 

Imatge # punts Mitjana X Mitjana Y V-X V-Y 
2015-08-02 114 -2.48  2.56 0.98 0.97 
2015-11-30 58  2.22 -1.95 1.55 2.89 
2016-01-19 66  4.97 -0.18 2.55 2.81 
2016-04-18 77  0.91 -6.28 1.93 1.52 
2016-06-07 125 -0.80 -0.37 1.72 1.32 
2016-07-07 143  1.79  2.04 0.61 0.56 
2016-07-27 112  1.15 -2.12 0.67 0.51 
2016-08-06 119  2.01 -1.83 0.54 0.57 
2016-08-26 141 -0.71  0.70 0.44 0.56 

 
Taula 3. Mitjana i desviació tipus de cada imatge S2 respecte de la imatge “màster” del 2016-07-17 

 
 
Es pot observar que el desplaçament màxim és de l’ordre de mig píxel (6.28 metres en Y) i que 
la majoria de desplaçaments estan per sota del terç de píxel. Per aconseguir un millor encaix 
entre les imatges amb desplaçaments d’aquest ordre caldria remostrejar les imatges amb 
interpolació diferent a “veí més proper” (bilineal o bicúbica). De fet no té sentit desplaçar una 
imatge en una fracció de píxel per interpolació en veí més proper. Per tant, s’ha optat per no 
remostrejar cap imatge i conservar el senyal espectral el més pur possible de cara a facilitar  la 
interpretabilitat de les imatges. 
 

2.3.3 Correcció atmosfèrica de les imatges 

Les imatges Sentinel-2 en el seu nivell de pre-procés L1C són imatges de reflectivitat TOA 
(Top Of Atmosphere). La correcció atmosfèrica té com objectiu convertir-les en imatges de 
reflectivitat BOA (Bottom Of Atmosphere), reduint en la mesura del possible l’efecte de 
l’atmosfera sobre la radiometria de les imatges. 
 
Per a realitzar la correcció atmosfèrica de les imatges Sentinel-2, l’ESA posa a disposició el 
programari sen2cor. Com a primer pas, aquest programari converteix la reflectivitat TOA a 
radiància. A continuació s’utilitzen les 3 bandes de baixa resolució (60 m) sensibles als 
aerosols (B1), al vapor d’aigua (B9) i als cirrus (B10) per caracteritzar l’atmosfera per a cada 
grànul de forma independent. Per aquest motiu pot observar-se, de vegades, discontinuïtat 
radiomètrica entre grànuls contigus resultants del procés de correcció atmosfèrica. Pel projecte 
del Maresme, donat que només tenim un grànul, no apareix ni es pateix aquesta problemàtica. 
 
El resultat del procés de correcció atmosfèrica són 10 bandes espectrals (B2, B3, B4, B5, B6, 
B7, B8, B8A, B11 i B12) a 10 metres de resolució, on les bandes de 20 metres (B5, B6, B7, 
B8A, B11 i B12) s’interpolen cap a 10 metres per la tècnica del veí més proper. 
 
En les figures 9 i 10 es mostren les imatges d’estiu Sentinel-2 del 2015 i el 2016. Aquestes 
imatges han estat les més usades en l’estudi malgrat els núvols que conté la imatge del 2015.  
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Figura 9.  Imatge SENTINEL-2 de 02/08/2015 retallada segons el buffer considerat. Observeu la 
presència de núvols i les seves ombres 

 
 

 
 

Figura 10.  Imatge SENTINEL-2 de 26/08/2016 retallada segons el buffer considerat 
 
 

2.4 Índexs de vegetació 

Una de les tècniques més usades en la teledetecció clàssica per detectar la vegetació de les 
cobertes de la Terra ha estat l’ús dels índexs de vegetació. Aquests índexs es basen en 
combinar les respostes de dos o més bandes de l’espectre electromagnètic on existeixen 
comportaments espectrals característics de la vegetació.  
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En general, quan la vegetació està sana i vigorosa reflecteix menys radiació en la zona 
espectral del vermell i té una alta resposta en la zona espectral de l’infraroig proper. Qualsevol 
anomalia o estrès de la vegetació augmenta la resposta en les bandes del vermell i decreix en 
les bandes de l’infraroig.  Alguns índexs de vegetació també han usat o afegit bandes d’altres 
zones espectrals com en la zona del verd per estudiar el comportament de la clorofil·la o en les 
zones del blau per atenuar l’efecte del terra i el component atmosfèric.  
 
Habitualment s’ha fet una clara divisió entre els índexs de vegetació segons l’amplada 
espectral de les seves bandes considerant els índexs de bandes amples i els índexs de 
bandes estretes. Per a l’estudi que ens ocupa es va realitzar una primera aproximació 
considerant que algunes de les bandes amples del sensor MSI de Sentinel-2 recullen trets 
característics de la vegetació i alhora posseeixen la resolució espacial més alta, de 10 m. Amb 
aquestes bandes es va calcular l’índex de vegetació més usat, l’Índex de Vegetació de 
Diferència Normalitzada  (NDVI per les seves sigles en anglès: Normalized Difference 
Vegetation Index) i l l’Índex de Vegetació Millorat (EVI, Enhanced Vegetation Index) menys 
usat segons la bibliografia consultada. Malgrat que el Sentinel-2 també obté bandes en zones 
prou interessants com el red edge, la seva resolució espacial baixa dràsticament passant dels 
10 metres de les bandes amples als 20 metres per a les bandes més fines. Tot i així es va 
voler calcular l’índex de sequera (MSI, Moisture Stress Index) on s’usa la banda espectral 8A 
situada en els 865 nm en la part superior del red edge, combinada amb la banda ampla 11 del 
SWIR centrada a 1610 nm, per comprovar si aportava més informació associada a la defoliació 
i a la sequera dels l’arbres.  
 

2.4.1 Càlcul dels índexs del vegetació 

Per tot l’esmentat anteriorment, després de valorar diferents índexs de vegetació es va 
considerar que els més adequats a les característiques de les imatges Sentinel-2 eren els 
índexs NDVI, EVI i MSI i a continuació es procedeix a descriure el seu càlcul i la seva 
avaluació.  

 
 
NDVI 
 
L’index NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) és el més conegut i utilitzat de tots els 
índexs de vegetació, i quantifica la verdor de la vegetació. Aquest índex normalitza el contrast 
entre l’elevada dispersió corresponent a les fulles verdes a l’infraroig proper i l’absorció de 
clorofil·la en el vermell: 

NDVI =
NIR −  RED
NIR + RED

  
 
Els valors estan compresos entre -1 i 1. Els valors negatius propers a -1 corresponen a aigua. 
Valors propers a zero (entre -0.1 i 0.1) corresponen generalment a sòl nu, sorres o neu. Valors 
positius entre 0.2 i 0.4 solen ser matollars o prats, mentre que valors superiors acostumen a 
correspondre a boscos. 
 
Pel cas del sensor MSI (MultiSpectral Instrument) del satèl·lit Sentinel-2 i de les cobertes 
d’interès d’aquest projecte, calculem l’NDVI de la següent manera: 
 

NDVI = 255 
B8 −  B4

B8 +  B4
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On B8 és la banda NIR centrada als 842 nm i relativament ampla (115 nm), mentre que  B4 és la 
banda vermella centrada als 662 nm i 30 nm d’amplada. Ambdues bandes són de 10 metres de 
resolució.  

 
EVI 
 
L’índex EVI (Enhanced Vegetation Index) s’utilitza per àrees de fullatge dens (dense canopy) 
on el LAI (Leaf Area Index) és elevat. Aquest índex resulta sovint més útil que l’NDVI ja que té 
en compte la informació que prové de la radiació en la regió espectral del blau, la qual ajuda a 
corregir el senyal associat al sòl de fons i a les influències de l’atmosfera (en el cas de imatges 
corregides atmosfèricament aquest últim component no hi és). Per al seu càlcul s’utilitza la 
següent equació: 

EVI = 2.5 
NIR − RED

NIR + 6 RED − 7.6 BLUE + 1
  

 
Els valors estan compresos entre -1 i 1, on la vegetació saludable s’acostuma a trobar entre 
0.2 i 0.8. 
 
Per al cas del sensor MSI de Sentinel-2 i per tal de maximitzar el rang dinàmic de les cobertes 
d’interès per a aquest projecte, cal tenir en compte que: 

- Volem obtenir valors entre 0 i 255 (índex resultant de 8 bits) 
- Els canals resultants de la correcció atmosfèrica s’han de dividir per 10000 per obtenir 

reflectivitat 
 

 Amb les anteriors premisses, s’ha utilitzat la següent equació: 
 

EVIS2 = 637.5 
B8

10000 − B4
10000

B8
10000 + 6 B4

10000 − 7.5 B2
10000 + 1

  

 
On B8 és la banda NIR centrada als 842 nm i d’amplada 115 nm,  B4 és la banda vermella 
centrada als 662 nm i 30 nm d’ampla, mentre que B2 és la banda blava entrada als 490 nm i 
d’amplada 65 nm. Les 3 bandes són de 10 metres de resolució. La constant 637.5 (que és el 
resultat de multiplicar 2.5 per 255), ofereix un bon rang dinàmic per a un índex de 8 bits i per a 
les cobertes d’interès en aquest projecte. 

 
MSI 
 
L’índex MSI (Moisture Stress Index) és sensible al contingut de vapor d’aigua de les fulles 
(atenció al fet que les seves sigles coincideixen amb les de l’instrument de Sentinel-2). A 
mesura que el contingut d’aigua del fullatge s’incrementa, ho fa també la intensitat d’absorció 
de radiació al voltant dels 1599 nm, mentre que al voltant dels 819 nm es manté gairebé 
inalterada pels canvis de contingut d’aigua, per la qual cosa s’utilitza aquesta darrera banda 
com una referència. Valors elevats d’aquest índex indiquen major estrès hídric i menys 
contingut d’aigua.  

MSI =
ρ1600

ρ820
  

 
Els valors estan en el rang de 0 fins a 3. Per a la vegetació verda acostumen a estar entre 0.4 i 
2. 
 
Per al cas del sensor MSI de Sentinel-2, aquest índex es pot calcular de dues maneres, ja sigui 
utilitzant la B8, ja sigui utilitzant la banda  B8A. En el primer dels casos tenim: 
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MSIS2 =
150 B11

B8
  

 
On B11 és una banda de 20 metres de resolució centrada als 1610 nm i de 90 nm d’amplada, 
mentre que B8 és una banda de 10 metres de resolució centrada als 842 nm i 115 nm d’ampla. 
La constant 150 s’ha triat per tal de maximitzar el rang dinàmic de les cobertes d’interès per a 
aquest projecte. 

 
En el segon cas s’utilitza la banda estreta B8A centrada als 865 nm i 20 nm d’ampla. La 
resolució d’aquesta banda és de 20 metres: 
 

MSIS2
′ =

150 B11

B8A
  

2.4.2 Comparació entre índexs de vegetació 

Inicialment es van aplicar els tres índexs de vegetació per a totes les imatges Sentinel-2 i per 
algunes subescenes es va calcular el seu histograma per veure el comportament general dels 
índexs en la zona d’estudi. 
   
En la Figura 11 s’observa esquemàticament el comportament dels tres índexs en la imatge 
Sentinel-2 de dia 26 d’agost del 2016 a partir dels seus histogrames. Els valors de 0 a 255, tant 
de l’NDVI con de l’EVI, són de menys vegetació en els valors baixos i més vegetació en els 
valors alts, mentre que l’MSI és un índex que s’interpreta diferent i el contingut d’aigua es més 
alt en els valors baixos i més baix o nul en els valors més alts. El més destacable dels tres 
índexs és veure que l’interval de vegetació a no vegetació està millor representat, amb  més 
detall, en l’EVI. Aquest major rang dinàmic en la zona de transició ajuda a interpretar millor els 
canvis de la vegetació en les zones afectades.  
 

 
 

Figura 11. Histogrames dels diferents índexs de vegetació aplicats a la imatge Sentinel-2 del dia 26 
d’agost del 2016 al Maresme 

 
A mode d’exemple, es va escollir l’índex EVI per estudiar dues àrees de Pinus pinea a l’est 
d’Arenys d’Amunt. La primera massa forestal és una zona on els arbres es mantenen sans i es 
corrobora amb un EVI molt estable malgrat els canvis d’estació. 
 
En la figura 12 es veu la zona escollida i els quatre histogrames, dos pertanyen a l’estiu i 
hivern de l’any 2015 i els dos següents pertanyen a l’estiu i hivern de l’any 2016. Malgrat les 
diferencies fenològiques de l’estat de la massa entre l’hivern i l’estiu es pot veure com els 
valors (DNs) més comuns dels histogrames es mantenen entre 60-80 a l’inici i 160-180 en la 
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part final de l’histograma. Concretament correspon a que els valors més freqüents es troben 
per sobre de 0.3 de l’EVI que indica la presència de vegetació.  
 

 
 

Figura 12. Representació dels valors de l’EVI en una massa boscosa vigorosa en  quatre imatges 
Sentinel-2 entre 2015 i el 2016 

 

 
 

Figura 13. Representació dels valors de l’EVI en una massa boscosa afectada en quatre imatges 
Sentinel-2 entre 2015 i el 2016 



 Anàlisi de les masses boscoses del Maresme  

16 

 
La segona massa forestal es troba afectada pel procés de decaïment des del 2015 tal i com 
reflecteixen tots els histogrames, siguin d’imatges d’hivern o d’estiu. Tots tenen valors més 
baixos que en una massa forestal de Pinus pinea sana i els valors més abundants de l’estiu 
entre el 2015 al 2016 baixen de 80 a 60 (és a dir, per sotade 0.3 de l’EVI) indicant la pèrdua de 
presència de vegetació viva o sana (figura 13). 
 

2.4.3 Classificació de l’índex de vegetació EVI 

Un cop escollit l’EVI com a índex més sensible per determinar els canvis de les masses 
boscoses es va aplicar a les onze imatges Sentinel-2 i es va comprovar que l’estat fenològic no 
només varia en les capçades dels arbres sinó que també el terra o el matollar de sotabosc 
afecta als resultats. Així les imatges d’estiu, durant un període de sequera tenen el sotabosc i 
herbassars més secs i afecten menys a la resposta espectral global. També es va comprovar 
que les imatges d’hivern tenen una espectralitat molt diferent degut a l’efecte de les ombres 
generat per la baixa posició del sol respecte de l’horitzó a l’hivern. En la figura 14 es pot veure 
una mateixa zona a l’estiu i a l’hivern, on els valors més verds indiquen vegetació i els valors 
més càlids o vermells indiquen la no presència de vegetació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Classificació de l’EVI a l’estiu i a l’hivern a una part de la Serralada Litoral, al nord de Cabrils 

 
 
En la imatge d’estiu el càlcul de l’EVI es més coherent amb la presència o no de vegetació 
perquè tota la zona muntanyosa estava millor il·luminada en el moment de captura de la 
imatge, i la resposta espectral de la coberta va ser més “correcta”.  En la imatge d’hivern, en 
les zones amb ombres els valors espectrals originals són molt foscos i no permet el càlcul 
correcte de l’EVI. 
 
En definitiva es va concloure que el càlcul de l’EVI en tot el territori genera millors resultats a 
l’estiu degut a una millor il·luminació solar del terreny i a la menor contribució de les capes 
vegetals del sotabosc a la resposta espectral de les capçades dels arbres.   
 

Càlcul de l’Índex EVI: Nord de Cabrils 

 EVI de l’estiu  EVI de l’hivern  
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Es va escollir una imatge d’agost de cada any, la primera és la imatge Sentinel-2 del dia 2 
d’agost del 2015 i la segona del 26 d’agost del 2016. Segons les dades de l’estació automàtica 
Dosrius-PN del Montnegre Corredor del Servei Meteorològic de Catalunya (XEMA), els dos 
estius van ser molt secs, per tant, el sotabosc estava molt afectat per la sequera.  
 
Un cop calculat l’EVI s‘obté una imatge de grisos que cal segmentar de forma graduada per a 
què representi correctament el canvi de la vegetació. En aquest sentit es van fer proves amb 
les segmentacions de 5, 10 i 15 nivells i es va comprovar que les zones afectades quedaven 
més ben delimitades segons el seu grau d’afectació amb 15 nivells. En la figura 15 es recull un 
exemple de la representació de l’EVI en tons de grisos de forma contínua, en 15 
categories/classes de forma discreta i la seva posterior reagrupació en 7 classes amb un 
filtratge per majoria.  
 
 

 
 

Figura 15. Representació cartogràfica de l’EVI de la imatge del Sentinel-2 de l’estiu del 2016 
 
 
La segmentació final de l’EVI es troba a les taules 4 i 5. Es pot observar que les 7 classes 
agrupen diferents nivells dels 15 originals. En concret els 4 primers nivells han estat agrupats 
exclusivament en una classe ja que no cobreixen cap massa boscosa, de la mateixa manera la 
classe 7 agrupa els nivells originals del 10 al 15 que en tots els casos contenen vegetació 
vigorosa.  
 
L’interval entre les classes 2 a 5 és on es troben les àrees d’afectació en les zones boscoses, 
especialment en les zones de pinedes i, en major mesura, en les pinedes de Pinus pinea. 
Aquestes àrees requerien una assignació proporcional del grau d’afectació.  
 
Donat que no es disposava de treball de camp es van consultar els darrers vols de fotografia 
digital efectuats per l’ICGC durant el 2016 mitjançant el visor OrtoXpres. Actualment es troba 
disponible per a l’àrea d’interès diferents dates de vol de les quals la més rellevant és la que 
correspon a tots els fotogrames que pertanyen al mes d’agost del 2016 (vegeu l’anterior figura 
2), que ha permès la comparació de l’EVI amb els fotogrames d’infraroig del mateix mes. 
Aquests fotogrames han servit com a treball de camp per assignar les classes de la 
segmentació al grau d’afectació de les pinedes. 
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Per a aquesta tasca s’han seleccionat polígons del MCSC inclosos en les classes del 2 al 6 de 
l’EVI, i s’ha interpretat la cobertura afectada especialment, en masses boscoses de Pinus 
pinea. En les primeres visualitzacions es va comprovar que no es tracta d’àrees totalment 
afectades i altres que no, sinó que la distribució és d’arbres afectats, que en les zones menys 
afectades són arbres aïllats i que després van augmentant, en un efecte de sal i pebre, 
densificant-se fins a formar una àrea afectada totalment.  
 
 

Data del l'EVI: 2 d'agost del 2015  

Nº classes  Nivells originals  Límits 0-225  Límits de l’índex  

1 Del 1 al 4  <= 43.5  <=0.17 

2 5 43.5 - 54.3  0.17 - 0.21 

3 6 54.3 - 65.2 0.21 - 0.26 

4 7 65.2 - 76.1 0.26 - 0.30 

5 8 76.1 - 86.9 0.30 - 0.34 

6 9 86.9 -97.8 0.34 - 0.38 

7 Del 10 al 15  >97.8 >0.38 

 
Taula 4. Classificació final amb 7 classes d’EVI per detectar el procés de decaïment en les masses 

boscoses per a la imatge de l’estiu del 2015 
 
 

Data del l'EVI: 26 d'agost del 2016  

Nº classes   Nivells originals  Límits 0-225  Límits de l’índex  

1 Del 1 al 4  <= 40.8 <=0.16 

2 5 40.8 - 51 0.16 - 0.2  

3 6 51 - 61.2 0.2 - 0.24 

4 7 61.2 -71.4 0.24 - 0.28 

5 8 71.4 -81.6 0.28 - 0.32 

6 9 81.6 - 91.8 0.32 - 0.36 

7 Del 10 al 15  >91.8 >0.36 

 
Taula 5. Classificació final amb 7 classes d’EVI per detectar el procés de decaïment en les masses 

boscoses per a la imatge de l’estiu del 2016 
 
Després d’aquesta interpretació visual i comparació reiterada en diferents parts de les 
fotografies aèries i l’EVI es va fer una assignació de les classes cap un determinat estat de la 
vegetació. En la taula 6 es descriu la correspondència.  
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Classes 
EVI 

Límits de les 
classes (2016) Descripció de les cobertes 

1 <=0.16 Cobertes sense vegetació com carreteres, sòls nuss, edificis, esporàdicament 
zones de vegetació molt seques  

2 0.16 - 0.2  Del 75 % al 100 % de vegetació seca, en alguns casos altres cobertes no 
vegetals com pistes forestals o sòls nus.  

3 0.2 - 0.24 Del 25% al 75% de vegetació seca 
4 0.24 - 0.28 Màxim un 25% de vegetació seca 
5 0.28 - 0.32 Vegetació menys vigorosa amb arbres aïllats secs 
6 0.32 - 0.36 Masses forestals menys vigoroses  
7 >0.36 Masses forestals vigoroses 100% 

 
Taula 6. Llegenda de les classes discretes de l’EVI per a les masses boscoses del Maresme 

 
 
Aquesta classificació s’ha aplicat a les dues imatges d’estiu de Sentinel-2 per a les masses 
boscoses. Un exemple del resultat es troba a la figura 16.  
 

 
 

Figura 16. Classificació EVI pels estius dels anys 2015 i 2016 en l’àrea de Coll Safiguera 
 
 
Un cop realitzada la classificació de l’EVI en tota l’àrea d’estudi del projecte s’han pogut 
observar alguns resultats que cal esmentar: 
 

1. Les imatges de satèl·lit tenen lleugers desplaçaments geomètrics que poden afectar a 
la posició dels píxels i que s’evidencien en les zones de frontera de canvis entre un any 
i l’altre.  

2. Alguns píxels de la classe 1 poden aparèixer classificats en diferents zones com les 
àrees de frontera amb cobertes urbanitzades o en presència d’infraestructures viàries. 
També poden aparèixer en petites zones no superiors a 500 m2 (àrea mínima del 

EVI classificat a Coll Safiguera 

02-08-2015 26-08-2016
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MCSC) on la majoria dels casos són cobertes sense vegetació que no tenien la 
dimensió suficient per ser excloses de les masses boscoses.  

3. Els boscos més afectats són les pinedes de Pinus pinea. El Pinus pinaster (pi marítim)  
té menys presència en el territori però també es veu afectat en menor mesura. Les 
primeres interpretacions visuals indicarien que en molts llocs el Pinus pinaster porta un 
endarreriment d’un any respecte el procés dels seus pins veïns Pinus pinea.  

4. Els boscos d’alzinar o altres espècies no tenen afectació visible. Això no vol dir que un 
repàs exhaustiu de la classificació de l’EVI es pugui trobar alguna presència, però seria 
molt puntual.  

5. Els fons de vall sempre apareixen com molt vigorosos en les imatges d’estiu 
estudiades. 

6. Les masses boscoses vigoroses i sense l’afectació es veuen fins i tot més vigoroses en 
moltes parts de la zona d’estudi en l’estiu del 2016. Això pot ser degut a diferents 
circumstàncies, però probablement es deu a les condicions meteorològiques dels 
mesos anteriors. De ben segur caldria fer un estudi acurat de les pluges o humitat 
relativa per corroborar aquesta hipòtesi, cosa que està fora de l’objectiu del present 
estudi.   

7. L’afectació de les masses boscoses el 2015 es veu agreujada en la seva majoria al 
2016. Tot i així hi ha zones que no compleixen aquesta tendència i caldria estudiar amb 
deteniment. És molt probable que les masses boscoses afectades en els primers 
estadis (probablement el primer any) puguin patir sequera anual que no 
necessàriament s’ha de produir l’any següent, i fins i tot mostrin una certa revifalla de la 
massa boscosa. 

 

2.4.4 Detecció de canvis 

Per detectar els canvis a la zona d’estudi entre el 2015 i 2016 s’ha calculat la diferència entre 
l’EVI 2015 i l’EVI del 2016.  

 
Inicialment, però, ha calgut aplicar la màscara de núvols, que s’havia obtingut de la imatge del 
2015, al 2016 per poder tenir la mateixa àrea de comparació.  

 
Un cop aplicada la diferència s’obté una imatge on les zones que no hi ha canvis contenen 
valors de 0, i si la zona ha sofert canvis presenta valors negatius quan la vegetació ha millorat i 
valors positius si la vegetació ha empitjorat el 2016. Aquesta imatge resultant només té un 
canal amb tons de grisos on el gris predominant és 0 i segons la tendència de canvis 
incrementa el to o disminueix. Aquesta representació en grisos és difícil d’interpretar, per la 
qual cosa, s’ha generat una taula de color per millorar-ne la lectura. 
 
En la figura 17 es troba un exemple de la imatge de diferències dels índexs amb els tons de 
grisos originals i amb la taula de color aplicada.  
 
La taula de color associada considera que els píxels que tenen la mateixa classe de l’EVI en 
els dos anys són zones que no han canviat i representa els píxels en color blanc. Les zones on 
la vegetació ha millorat o surt més vigorosa el 2016 respecte a l’any anterior s’han representat 
en un únic color, verd clar, mentre que les zones que han canviat cap una vegetació més 
afectada (canviant de classes) s’han representat en una escala de colors morats segons la 
importància del salt entre classes.   
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Figura 17. Mapes de diferències entre els EVIs del 2015 i 2016 al Turó de l’Oriola 

 
 
 
Tot seguit es mostra la taula de color (vegeu taula 7) emprada per a la representació del canvis 
calculats automàticament per la diferència dels dos EVIs.  
 

 

Zones que incrementen la seva verdor 
Zones que no han canviat 
Zones que han empitjorat el seu decaïment en una classe 
Empitjorament en dues classes 
Empitjorament en tres classes 
Empitjorament en quatre classes 
Empitjorament en cinc classes 
Empitjorament en sis classes 
Empitjorament en set classes 

Taula 7. Taula de color per representar els canvis en les zones boscoses afectades pel decaïment 
 
 
Per estudiar els canvis detectats automàticament cal tenir en compte algunes consideracions: 
 

1. El mapa de diferències s’entén millor considerant també els dos EVIs. Per tant, 
l’avaluació conjunta de les tres capes determina on s’ha donat el canvi, al principi del 
decaïment o en un estadi més avançat.  

2. Els canvis són realment significatius si estan ubicats en masses boscoses grans. En 
canvi, les àrees estretes o limítrofs a altres cobertes poden estar influenciades per 
píxels compostos o que pateixin diferències geomètriques de les diferents imatges 
Sentinel-2. Per aquest motiu és millor considerar-ho sota aquest context.  

3. Moltes zones on la vegetació és vigorosa, sembla que mostren una millora en el 2016 
(verd clar). És molt possible que sigui degut simplement a factors ambientals que 
propicien una millora de la vigorositat de forma puntual o fenològica.  

Imatge de diferències dels EVI 2015 i 2016 

Imatge de grisos Classificació dels canvis
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4. Les zones de canvi cap a un empitjorament de la massa forestal podrien indicar la 
direcció geogràfica de l’afectació, però caldrien nous índexs temporals anuals per veure 
realment aquest efecte.  

  
 
En la figura 18  es recull un exemple de dos EVIs i el mapa de diferències on es pot percebre 
la tendència dels canvis.  
 

 
Figura 18. EVIs classificats del 2015 i del 2016 i el mapa de canvis en la zona del Castell de Jalpí 

  

EVI 2015 EVI 2016 Mapa de canvi

Entorn del Castell Jalpí
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3 Productes cartogràfics  

Els productes lliurats són els EVIs classificats per a dues imatges Sentinel-2, una del 2015 i 
l’altre 2016, i el seu mapa de canvis. Els productes poden tenir versions ràster o shape. En tots 
els casos el sistema de coordenades és WGS 84 UTM 31 zona nord (EPSG: 32631).  
 

3.1 Mapes de l’índex de vegetació EVI classificat 

Com a productes finals del projecte es lliuren els mapes classificats de l’EVI per les dues 
dates, el 2 d’agost del 2015 i el 26 d’agost del 2016, en formats ràster (GeoTIFF) i en format 
shape.  

 
Ambdues sortides es proposa visualitzar-les amb la taula de color lliurada per a cada format. 
Els colors RGB són: 

 
Classes 

EVI 
Colors RGB 

1 215,25,28 
2 248,153,87 
3 254,186,111 
4 254,209,138 
5 255,255,83 
6 179,223,118 
7 26,150,65 

 
Els noms dels fitxers són els següents: 

 
FORMAT RASTER 
 
EVI_02082015.tif 
EVI_26082016.tif 
EVI_26082016_SN2015.tif (conté la mateixa àrea d’estudi que l’EVI del 2015) 
TaulaColor_EVI.txt 
 
FORMAT SHAPE 

 
EVI_vector_02082016.zip 
EVI_vector_26082016.zip 
TaulaColor_vector_EVI.txt 

 

3.2 Mapa de canvis en els zones afectades 

 
Com a producte final del projecte es lliura la imatge de diferències entre els dos EVIs del 2015 i 
2016 en format ràster.   

 
La imatge es proposa visualitzar-la amb la taula de color lliurada.  Els colors RGB són: 
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Graus de canvi EVI Colors RGB 

 

225,255,147     
248,249,253     
179,205,227     
165,108,205     
136,86,167      
129,15,124      
110,5,110       
101,8,101       
83,8,80         

 
 

Els noms dels fitxers són els següents: 
 
Mapa_canvis_2015_2016.tif 
TaulaColor_canvis_2015_2016.txt 
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4 Tasques futures recomanades 

 
Per validar aquest estudi i, si s’escau,  millorar-lo, seria recomanable realitzar algunes tasques: 
 
 

1. Realització de treball de camp: Per completar l’estudi s’ha d’efectuar una correcta 
assignació de les classes de l’EVI  observades des del territori i valorar la proposta de 
classificació actual.  

 
2. Seguiment del fenomen en els propers anys a partir de la mateixa tècnica: És molt 

probable que si es realitza l’estudi de canvis entre 2016 i 2017 es puguin confirmar 
algunes tendències d’evolució del decaïment i, per tant, es podrien realitzar càlculs 
d’afectació futura que ajudessin a la planificació forestal.   
 

3. Millora del mètode: Si es realitza un treball de camp representatiu es pot millorar 
l’assignació dels EVI dels pròxims anys. A més es podrien fer correccions topogràfiques 
de les  


