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INFORME TÈCNIC SOBRE L’ANÀLISI DE LES MASSES BOSCOSES DEL MARESME: ESTUDI 

DEL SEU DECAÏMENT A PARTIR D’IMATGES SENTINEL-2  
 
Antecedents 
 

Vista la problemàtica de l’estat actual dels boscos del Maresme, l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, va encarregar un estudi a l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)  a finals de 2016 per tal de delimitar les àrees 
afectades per decaïment de la massa forestal a partir d’imatges de satèl·lit (Núm. Expedient 
2016/0011872). 
L’ICGC va realitzar un estudi mitjançant imatges Sentinel-2 (Informe_Maresme_2015_16_v1.2) en 
el qual, es va avaluar el decaïment a partir de l’anàlisi de l’índex de vegetació EVI (que analitza el 
nivell de verdor de la vegetació) d’una imatge de l’agost de 2015 i una altra de l’agost de 2016. El 
resultat són dues imatges classificades en 7 nivells d’afectació.  
 
 
Introducció 
 

Analitzant la comparativa d’imatges 2015 vs 2016, es pot apreciar que algunes de les zones 
greument afectades per decaïment el 2015 i així cartografiades a la corresponent imatge de 
l’índex EVI, es mostren amb major vigor de la vegetació a la imatge de l’índex EVI del 2016. 
Després d’un inventari pericial i de consensuar-ho amb els mateixos redactors de l’estudi, s’apunta 
a que la problemàtica és deguda a que en els casos on l’afectació per decaïment el 2015 va ser 
greu o molt greu, molts dels arbres cartografiats com a afectats a l’agost del 2015, van morir 
segurament durant la primavera de 2016 i en el posterior anàlisi de l’agost del 2016, la vegetació 
de l’estrat dominat de l’alzinar o el mateix sotabosc de la pineda, en absència de les capçades de 
pi (ja mortes i defoliades), “contamina” la senyal radiomètrica de la imatge satèl·lit atribuint uns alts 
valors de vigorositat de la vegetació en zones on en realitat els pins ja estan morts. 
Per aquest motiu, el Mapa del decaïment 2015-2016 que es presenta és una composició de 
l’anàlisi del mapa del decaïment 2015 sumant-hi les zones del mapa del decaïment 2016 on ha 
empitjorat la vigorositat de la vegetació. 
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Àrea d’estudi 
 

L’àrea d’estudi comprèn la part de la comarca del Maresme on inicialment es va puntar que hi 
havia les majors afectacions per decaïment, si bé ens els darrers mesos s’han observat 
afectacions també a la part nord de la comarca, com en algunes localitzacions puntuals del Vallès 
Oriental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge I: Localització de l’àrea d’estudi 

 
Segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 2009 (MCSC-4), a la zona d’estudi hi ha un 
total de 14.640 ha forestals arbrades (arbrat clar + arbrat dens), de les quals 6.726 ha són pinedes 
de pi pinyoner i  601 ha són d’altres coníferes (veure taula I). 
 
 

 
 

Tipus de coberta  

MCSC 2009 

Superfície (ha) 

Arbrat clar 188 

Arbrat dens 14.452 

Conreus 2.815 

Improductiu artificial 7.264 

Improductiu natural 399 

Matollars 2.781 

Prats i herbassars 950 

Zones cremades 1 

TOTAL    28.821   
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Per a l’estudi del decaïment s’han exclòs les cobertes que no són objecte d’interès, centrant-se 
només en les següents cobertes forestals:  
 
Taula I: Tipus de cobertes objecte d’estudi 

Cobertes MCSC-4 (nivell 5) Superfície (ha) 

Pineda de pi pinyer 6.725,9 

Alzinar 4.469,3 

Sureda 2.165 

Pineda de pi blanc 308 

Pineda de pinastre 288 

Roureda 252,9 

Altres caducifolis 110,2 

Boscos caducifolis de ribera 85,5 

Altres coníferes 5,6 

TOTAL 14.410,4 

 
 
Resultats 
 

El Mapa de decaïment 2015-2016 és el resultat de la composició del mapa de decaïment 2015 + 
el mapa de decaïment 2016, diferenciant 7 nivells d’afectació:  
 
Taula II: Resultats del nivell d’afectació a la zona d’estudi 

Classe Valor EVI Descripció nivell d’afectació Superfície (ha) 

1 <=0,16 Cobertes sense vegetació
1
 114,3 

2 0,16 – 0,2 75 - 100 % de vegetació seca 207,5 

3 0,2 – 0,24 25 - 75 de vegetació seca 645,6 

4 0,24 – 0,28 Màxim un 25% de vegetació seca 1.699,5 

5 0,28 -0,32 Arbres aïllats secs 2.596,7 

6 0,32 – 0,36 Vegetació menys vigorosa 2.030,7 

7 > 0,36 Vegetació vigorosa 7.140,6 

TOTAL 14.434,8
2
 

                                                 
1
 Es corresponen a zones de frontera amb cobertes urbanitzades o infraestructures viàries 

2
 Existeix una diferència de 24,4 ha de la superfície de la taula I fruit de la correspondència del píxel de la imatge 

Sentinel-2 (10 m) amb la capa vectorial del MCSC-4 
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Imatge II: Representació dels nivells d’afectació en una imatge de la comarca del Maresme 

 
 
Conclusions 
 

Segons l’estudi podem concloure que un 6 % de la superfície forestal analitzada (853,1 ha) es 
troba greument afectada per decaïment (classes 2 i 3), i que el 43,8 % (6.326,8 ha) està afectada 
per algun símptoma de decaïment (classes 4, 5 i 6) i que probablement part d’aquestes zones 
hagin patit mortalitat durant la primavera de 2017 i per tant hagin canviat de classe a nivells 
d’afectació més severs. Per aquest motiu serà necessària la continuïtat de l’estudi el present 2017 
per tal de determinar l’evolució de les masses forestals del Maresme. 
Cal tenir present que no s’han realitzat validacions a partir de mostreig de camp donat que en el 
decalatge de temps entre la última imatge d’agost de 2016 i l’entrega de l’estudi al març de 2017, 
ja s’havien produït canvis significatius a la vegetació que haurien esbiaixat els resultats de la 
validació. Amb tot, cal tenir present aquest aspecte per a futurs estudis i coordinar les validacions 
a camp amb la passada de la imatge satèl·lit a analitzar.  
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