
Penpedves territorials 110 

Figura I 1 Mapa de Cobertes del Sdl de Catalunya (CREAF, 1993) 
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INTRODUCCIO 
El Mapa de Cobertes del Sbl de Catalunya (MCSC, figura 

1) va néixer I'any 1994, a iniciativa del Centre de Recerca 

Ecoldgica i Aplicacions Forestals (CREAF), com a conse- 

qüencia de la necessitat de cartografiar amb detall els 

boscos de Catalunya. D'aquesta manera, era possible 

saber amb precisió la localització de les zones arbrades 

i la superficie ocupada, elements cabdals per poder avaluar 

les existencies de les diferents especies forestals en 

el decurs de I'lnventari Ecoldgic i Forestal de Catalunya 

(IEFC). Tanmateix, en aquella primera fase el mapa 

només recollia les cobertes estrictament forestals. 

Posteriorment la llegenda s'ha ampliat a totes les 

principals cobertes del sbl, la qual cosa ha eixamplat la 

seva aplicació a d'altres finalitats i s'ha convertit així 

en una eina per al coneixement, la planificació i la 

gestió del territori. Actualment forma part del projecte 

.SIG a Internet. del Departament de Medi Ambient i és, 

per tant, de lliure utilització. 

METODOLOGIA 

La delimitació de les Brees es fa a partir de fotointer- 

pretació i digitalització en pantalla d'ordinador, la qual 

cosa permet utilitzar altres elements de cartografia digital 

com a suport directe al procés. El material de base de la 

fotointerpretació són les ortofotos 1:25.000 (resolució 

2,5 m) en color natural (figura 2) de I'lnstitut Cartografic 

de Catalunya (ICC, vol de 1993), en format digital. Cada 

full complet representa uns 125 km2. L'escala de captura 

és al voltant d11:3.000, i la superfície mínima de 

digitalització és de 500 m2, la qual cosa permet que el 

Mapa de Cobertes del Sdl de Catalunya es pugui utilitzar 

fins a una escala 1:10.000 (figura 3). En tot cas, cal no 

oblidar que la precisió planimetrica correspon a I'escala 

1:25.000. Una idea del gran nivell de detall d'aquest 

producte la dóna el fet que el territori de Catalunya queda 

descrit per més de 700.000 polígons, que en total 

inclouen un conjunt de més de 1 8  milions de vertexs. 

Per portar a terme el procés de fotointerpretació s'utilitza 

un conjunt d'informació cartografica accessbria, que s'ha 

anat incorporant a mesura que s'ha fet pública. D'entre 

aquesta informació destacarem, perque és la més 

utilitzada: 

Informació analbgica: 

Parells estereoscbpics, que són els contactes pan- 

cromatics de fotografies aeries a escales 1:18.000 de 

I'lnstituto Geografico Nacional (IGN, 1986), 1:22.000 de 

I'lCC (1986) i 1:30.000 de I'IGN (1982). 

Ortofotomapes 1:5.000 en blanc i negre de I'ICC 

(1983-92) 

Informació digital: 

Ortoimatges 1:12.500 en blanc i negre (pixel d ' l  m) 

del SIG Oleicola del Ministen'o de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA, 1997) 

Mapa Forestal de Catalunya, realitzat per la Direcció 

General de Medi Natural del Departament dlAgricultura, 

Ramaderia i Pesca (DARP, Generalitat de Catalunya), a 

escala 1:100.000 (finals dels 8 0  i decada dels 90). - Mapa de Conreus i Aprofitaments, realitzat pel MAPA, 

a escala 1:50.000 (finals dels 70 i principis dels 80). - Delimitació de les zones humides de Catalunya del 

Departament de Medi Ambient (DMA), a escala 1:5.000 

(2001). 
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Figura 1 2 Digitalització en pantalla. Es fa a escala 1:3.000 sobre ortofotomapes color (ICC, 1993) 

175 

Figura 1 3 Fragment del MCSC corresponent al fragment d'ortofotomapa de la figura 2 

- Mapa d'habitats de Catalunya a escala 1:50.000 referents a corbes de nivell, xarxa viaria, línies de 

(iniciat el 1998, esta previst que estigui finalitzat I'any ferrocarril, xarxa electrica, construccions, i xarxa 

2003). Aquest mapa el realitza un equip de botanics de hidrografica, a escala 1:50.000 (1990-95). 

la Universitat de Barcelona (UB) per encarrec del DMA. Límit dels espais afectats per activitats extractives - Base topografica de I'ICC, fonamentalment les capes a Catalunya (DMA), a escala 1:5.000 (2001). 
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Tot i que idealment convindria que la informació acces- 

sdria fos de la mateixa data, aixb no sempre és possible; 

tot i així, ajuda a aclarir dubtes. En qualsevol cas el 

mapa es realitza com a base de I'any 1993. 

Per a la digitalització en pantalla, I'obtenció d'estructura 

topologica de la base grafica i altres processos s'utilitza 

el SIG MiraMon (Pons, 2002). Al final del procés s'obté 

un mapa digital de polígons (format vectorial topolbgi- 

cament estructurat) on es fan explicites les relacions 

espacials entre objectes, la qual cosa permet analisis 

complexes, com ara reconeixer múltiples buits a 

I'interior dels polígons, congixer el vei'natge espacial, 

vincular conjunts d'illes, etc. Els polígons estan enlla- 

Cats amb una base de dades que inclou, entre altres, 

els atributs de les cobertes i la seva superficie, i que 

pot tenir altres bases associades. La base pot ser 

consultada amb un gestor de base de dades o emprant 

eines del SIG, com ara les consultes per localització 

(que hi ha en aquest punt?) o per atribut (on es troben 

les cobertes d'aquest tipus?). Aquesta darrera consulta 

també dóna la superficie d'una o diverses cobertes. El 

Mapa de Cobertes també s'ofereix en format raster 

(imatge on la representació de I'espai es fa per divisió 

d'aquest en una malla de quadrats, anomenats cel.les 

o píxels), amb una resolució espacial de 2 m per píxel. 

En ambdós casos la unitat cartografica produi'da 

correspon al tall 1:25.000 oficial. 

LLEGENDA 

El MCSC és un producte digital que distingeix els 

principals tipus de cobertes del sdl. En resposta a les 

necessitats d'ús del MCSC per part de I'AdministraciÓ, 

en el procés de realització ha anat augmentant el 

nombre de categories de la llegenda (figura 4) fins 

arribar a les 21 actuals. Aquestes categories són: 

L Boscos densos (no de ribera): fisiognomia de bosc, 

amb una cabuda coberta o recobriment arbori suderior 

o igual al 20%. Hi són incloses les urbanitzacions amb 

més d'un 20% de recobriment arbori. En els fulls de 

realització més primerenca, en aquesta categoria hi 

són inclosos els boscos de ribera, les plantacions de 

pollancres i les plantacions de platans; en els més 

recents, aquestes categories queden diferenciades. Al 

final perd, quedaran diferenciades a tots els fulls. 

2. Boscos clars (no de ribera): boscos amb una cabuda 

coberta o recobriment arbori entre el 5% i el 20%. En els 

fulls de realització més primerenca, en aquesta categoria 

hi són inclosos els boscos de ribera, les plantacions de 

pollancres i les plantacions de platans; en els més 

recents, aquestes categories queden segregades. 

3. Boscos de ribera: boscos d'espbcies ripícoles a la 

riba dels cursos d'aigua sense marc de plantació. 

4. Reforestacions: area on els arbres tenen una mida 

que permet reconeixer per fotointerpretació el marc de 

plantació ¡/o I'aterrassament del terreny i, per tant, el 

seu origen. Són reforestacions recents de les quals 

encara no es pot saber I'bxit de desenvolupament de la 

planta jove fins que no sigui un arbre adult. No hi són 

incloses les plantacions de pollancres ni de platans 

(categories 5 i 6). 

5. Plantacions de pollancres: plantacions de pollancres 

(Populus sp. pl.) amb el marc de plantació ben definit. 

6. Plantacions de platans: plantacions de platans 

(Platanus sp, pl.) amb el marc de plantació ben definit. 

7. Matollars: correspon a matollars amb recobriment 

arbustiu superior o igual al 20% i sempre que el 

recobriment arbori sigui inferior al 5%. 

8. Prats i herbassars: area amb un recobriment herbaci 

superior o igual al 20% i sempre que el recobriment 

arbori sigui inferior al 5% i el recobriment arbustiu 

inferior al 20%. 

9. Vegetació d'aiguamolls: formació on el recobriment 

d1esp8cies d'aiguamolls és igual o superior al 20%. 

Inclou també les molleres d'alta muntanya. 

10. Incendis de I'any 1993: correspon a indrets cremats 

detectats per fotointerpretació de la coberta forestal 

(ortofoto de 1993) 

U Roquissars: area constitui'da per roques. 

12. Tarteres: extensió de terreny situada al flanc d'una 

muntanya, coberta de pedres despreses del cim. 



Figura 1 4 Llegenda actual del MCSC. En total comprgn 2 1  categories 

u Boscos densos (no de ribera) I ] Vegetac16 d'aiguamolis AIgCles continentals 

Boscos clan (no de ribera) I 1 Prats i herbassars 0 Glaceres i neus permanents 

Boscos de ribera I ' ~cendis de l'any 1993 0 conreus 

Reforestacions Roquissars 0 Zones urbanitzades 

Plantacions de pollancres I 1 Tarteres rn Vles de comunicació 

1 Plantacions de platans I I Zones nues rn Zones esportives i lúdiques 

Matollars Zones d'exiracció mlnera 

13. Zones nues: terrenys desprovistos de vegetació com 21, Zones d'extracció minera: qualsevol tipus d'extracció 
a resultat d'una forta erosió O pertorbació (lleres de rius, de mineral o roca a cel obert i els abocadors d'esc0mbrarie.s 
infraestructures en construcció, ...) O runa. 

14. Platges: porció de costa constitui'da per sorrals. Les categories d'aquesta llegenda poden reagruparse en 

categories mes generals, la qual cosa facilita la comparació 
15. Aigües continentals:-indret ocupat per aigua (llacs, amb d'altres cartografies tematiques, de la manera següent: 
rius, embassaments o canals artificials) Forestal: categories 1 a 1 6  (una, es zona humida i dues, 

masses d'aigua). 
16. Glaceres i neus permanents: area coberta de masses BOSC: categories 1 a 6. 
de  gla^ o de neus permanents en el moment de la presa Improductiu natural: categories 11 a 16. 
de la foto (estiu). Improductiu artificial: categories 1 8  a 21. 

17. Conreus: terrenys sembrats de llenyoses ¡/o d'herbacies 

anuals o plurianuals. També inclou prats de dall, terrenys 

en guaret i conreus abandonats recentment que encara 

conservin I'aspecte de conreu. 

18. Zones urbanitzades: area constituida per construc- 

cions continues o més o menys disperses. Hi són incloses 

les urbanitzacions amb menys d'un 20% de recobriment 

arbori. 

19. Vies de comunicació: infraestructures viaries -amb 

una amplada superior a 10  m i una longitud mínima de 

50 m (autopistes, carreteres, ...) No s'hi inclou la xarxa 

viaria urbana (categoria 18). 

20. Zones esportives i lúdiques: qualsevol instal.laci6 

esportiva o de lleure situada fora del nucli urbs (camps de 

futbol, piscines, campings, camps de golf, ...) 

En el cas de les comarques d'Anoia i dlOsona, posteriorment 

es va fer una ampliació d'aquesta llegenda per enckrrec del 

Departament de Politica Territorial i Obres Públiques (DPTOP), 

distingint entre conreus de seca i de regadiu. En aquest treball 

es van emprar com a suport les ortofotos d'infraroig color de 

I'ICC (pixel de 2,5 m) corresponents a I'any 1997. De manera 

puntual, a més, es va realitzar un treball de camp per verificar 

I'existencia de conreus de regadiu. En aquests cas, aquestes 

categories estan referides a I'any 1997. 

COMPARACIO AMB ALTRES MAPES TEMATICS SOBRE 

COBERTES O USOS 

Els mapes de cobertes del sdl són un dels pilars 

fonamentals de la cartografia basica d'un territori. Ara be, 

la metodologia emprada per realitzar aquests mapes, o 

els d'usos del sbl, no es la mateixa a tot arreu, ni la llegenda 

conte les mateixes categories, ni aquests mapes es fan 

sempre a la mateixa escala. 
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EL MAPA DE COBERTES DEL SdL DE CATALUNYA: UNA EINA PER AL CONEIXEMENT, 

LA PLANIFICACIO I LA G E S T T ~  DEL ERRlTORl 

Per tenir una millor idea de les potencialitats i mancances 

del MCSC, és convenient realitzar una comparativa del MCSC 

amb altres mapes de cobertes o d'usos del seu entom. Els 

mapes amb els quals compararem el MCSC són: 

CORINE Land Cover of Europe, 1987 (European 

Environment Agency, http://www.eea.eu.int/). 
Land Cover Map of the United Kingdom (LCM2000), 

2000 (Centre for Ecology and Hydrology, http://www. 

ceh.ac.uk/). 

National Land Cover Characterization of the United 

States of America (NLCD 2000), 2000 (United States 

Geological Survey, http://landcover.usgs.gov/). 

Mapa d'usos del sdl de Catalunya (MUSC), 1987, 

1992, 1997 (ICC, http://www.icc.es/). 

Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo en 

Andalucía (MUCVSA), 1995 (Consejeria de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía, http://www.cma.junta-andalucia.es/). 

Aquesta comparació que reconeixem que podria ser més 

extensa, la centrarem en tres aspectes basics de la metode 

logia: la font de les dades, la llegenda i I'escala i la unitat 

minima d'interpretació; tal i com recull la taula 1. 

Taula I 1 Comparació entre el MCSC i altres cartografies tematiques d'usos o cobertes 

CORlNE Imatges sat6klit (SPOT, LANDSAT TM i 44  classes: EscalakX0.000 
MSS) Informació de suport: fo tomes 11 Brees artificials, 11 

La= - . aeries, mapes topogr%ics o de vegetació, 12 forestals, 
s * - \  - -. - -. -9 . i\ 

- 4 .  .L.- - estadístiques, coneixement local. 5 zones humides, 
!FT-y-i : ;- ,; i 5 masses d'aigua. (Ampliabl 

- fins a 64 a nivell regional). 

LCM2000 Imatges satBklit (LANDSAT TM fonamen- 2 i  classes: 
, e . *  

+ , +  talment, també lndian Remote Sensing). 2 Brees artificials, - ,,% 

4 ;  %"T=*.-: 
--. de les imatges LANDSAT (píxe 

P- - +a També s'utilitza informació contextual, 3 agrícoles, - "*- .  a de 30 m, remostrejada per 
tai  t - FQ'*C ;__ -, com ara almda del terreny o p 17 forestals, , - aquest mapa a 25 m) 

- 9 - 1  
' : característiques del dl. = e  . 3 zones humides . . ,= .-. A Unitat mínima: 0.5 h; E--- - & 5 

., i 2 masses d'aigua. : : : 2 &A ', .: .- 7 t 
tZ-& - . . ? .  G s 4 - m  

Transfonnadons Tasseled Cap , 2 l  classes: -. . '. .~ 'dw~'; . , ,~ Escala i unitat mínima 
normalitzades d'imatges Landsat-7 ETM+ 6 Brees artificials, . 

' ' 
derivades de la resolució de 5 - A 

de 3 períodes per escena, dades de 5 agrícoles, . L  + . les imatges LANDSAT (píxel dt' 
cobertes del dl classificades derivades 6 forestals, " 30T1 - ,. , 

d'imatges transformades per Tasseled 2 zones humides * . -* o - * .*$*::&T. p:*T .- .- i ih*.I-LI-VlfI .$tif" 
Cap, i altres capes de dades i 2 masses d'aigua. - 

s , -- L $--w., ~ ~ ~ - ! ~ ~ ? z g  r 

independents preexistents. .- - -, c .+ . - ,  - . - ! k - & % ~  - -. - 1 - -- 
< - > -  7 u - A  

Dades multiespectrals del sensor - 2 l  classes: - -- i - -u 
Thematic M a ~ ~ e r  del satBl.lit Landsat. ' ' 4 arees artificials. - - 

MCSC 

Escala i unitat mínima 
d'interpretadó derivades de l i  
resolució de les imaQ 
LANDSAT (píxel de 3 

- . " -7- - - - . .  - - . més informació topoclimSttica. , . . 5agrícoles, . . - 
*. 8 forestals, e 

" . . * 7 c  ;- *- " I zona humida *'L - : .:'.a 5 
L,?', A -. * t x-. 

s . L* ; . . i 3 masses dnaiguS. 
'*L. - -,.,a " , 

' " lmatges sat&kli;(L&JDSA~ TM). 104 classes: 
Documents auxiliars: fotografia aeria , 12 Brees artificials, 23 agrícoles, Unitat mínima: 4 ha i fins i t 
k25.000, mapes d'owpació del &I, 52 forestals, 
treballs de camp, mapes temStics de dls, 

5% "r".H :", * relleu, clima, etc. 
.- - Ortoimatges k25.000 (resolució 2,5 m) 2 l  classes: 

&s.-- - - en color natural, més infonnació . +_ F -  

ia,.:. "" Ecu . i 6' ace&ria (vegeu apartat de <,; ,, 1 
; 7'. f-t?'l metodologia). - ,- * '2-: 

, I + " 
*w. .!f.% :" il Y . r P  -- a -?.--n.---- a-x.,L.- - s  4 -  ' 

i d -  'ca I ,  P - ..- * - r  F %  - . A  L -  t < - I - 1 -  L -2 = z-7 
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Figura 1 5 Exemple de descarrega gratu'ita a través d'lnternet d'un full del MCSC 

h ~ a p a  de Cobertes del Sol de Catalunya 
l ~ a s e s  en format vectorial estructurat (poigons) 

Atenció: Recomanem actualitzar el lector de mapes MiraMon si s'ha instal-lat abans de juny de 2000 

g ~ c c é s  a les bases 
Feu clic damunt la zona del mapa que desitgeu descarregar; també podeu desar la informació directament al vostre 
ordinador fent clic amb el botó dret del ratoli (la mida dels fitxers oscil.la entre 15KB i 2.100KB) 

Anar a la olana del Maoa de Cobertes 

Descarregar les bases del MCSC: 
Risters [~rnatses) 

$ Fulls disponibles 
(Boscos de ribera, plantacions de pollancres i plantacions 
de plaans diferenciats de boscos densos) 

Fulls disponibles 
(Boscos de ribera, plantacions de pollancres i plantacions 
de plitans inclosos en boscos densos) 

Fulls en preparació 
A- 

I@ Lector de manes Afeqir Cartoarafia EE 
de Referencia noriss i  hniv PI pmgmmad adient 

..e. 

21 YW;~, Generalitat de Catalunya . m' Departament de  Medi Ambient 
a. e- 
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LA PLANI FI CACI^ I LA GEST I~  DEL TERI 

COM ES PODEN OBTENIR LES BASES DEL MCSC 

L'accés habiual a les bases del MCSC és a través d'lntemet. 

Hi ha dues vies alternatives per accedir a aquestes bases: 
Des de la web del DMA: http://w.gencat.es/mediamb/ 

sig/bases. htm 

Des de la web del CREAF: http://www.creaf.uab.es/ 

mcsc/ 

RESULTATS 

El primer resultat d'aquest treball són els 198fulls digitals 

disponibles actualment (juny del 2002) d'aquest mapa. 

Durant I'any 2002 s'haura acabat la resta de fulls del 

MCSC (305 fulls en total), at6s que la major part dels que 

resten de fet ja estan fotointerpretats i es troben en fase 

de revisió. 

Els fulls del Mapa de Cobertes del S61 de Catalunya 

nomes se serveixen en suport digital. Els formats 

disponibles són: 

Format MiraMon (r8ster i vectorial). Per visualitzar-10, 

si no disposeu del SIG MiraMon, cal que tingueu instal4at 

el lector de mapes de MiraMon, de difusió gratuita a les 

webs indicades. 

Format DXF (dlAutoCAD). 

Per descarregar un full (unitat de descarrega corresponent 

al tall 1:25.000 oficial) només cal fer un clic amb el ratolí 

sobre el mapa de situació~dels fulls, escollint previament 

el format desitjat (figura 5). 

Figura 1 6 Proporció de tipus de cobertes a Catalunya 

(estimació provisional del maig del 2002 corresponent 

a I'any 1993) 

De tota manera ja es pot oferir una estima provisional de 

superficies de cobertes: a Catalunya, a I'any 1993 hi havia 

aproximadament un 38% de boscos, un 16% de matollars, 

un 4% de prats i herbassars, un 3% d'improductiu natural, 

un 35% de conreus i un 3,5% de zones urbanitzades i 

xarxa viaria principal (figura 6). A la figura 7 es mostra 

I'estimació provisional del nombre d'hectarees 

corresponents a la major part de categories de la llegenda. 

Cal dir que aquest 38% de bosc (aproximadament 

1.217.000 ha) representa unes 180.000 ha menys de 

bosc respecte de les estimacions fetes per I'ICONA 

(1.394.074 ha) en el Segundo Inventario Forestal Nacional 

a Catalunya (dades consultables a http://www.gencat.es/ 

mediamb/pn/bosc/cboscm02. htm). 

Figura 1 7 Nombre d'hectarees per tipus de coberta 

segons el MCSC (estimació provisional del maig del 2002 

corresponent a I'any 1993) 

A Catalunya hi havia l'any 1993  aproximadament un 38% de 
boscos, un 35% de conreus, un 16% de matollars, un 4% de 
prats i herbassars i un 3% de zones urbanitzades. La resta 
de cobertes sdn molt m6s minoritaries. 

. - .- - . "COBERTES : - " r I '*I.. .- -. ,_  
C I B o s c d e n s  <>'::1.185.762! 
l l m ~ o s c d a r  - t . . ;  31.373r 

Matollars - r-.-, 512.333 1 

1, Vegeteci6 d'aiguamoll~, 

: I Prats I herba8 n.3=;+- 124.332 
" 

Incendis 1003 >= : 
Roquissers ':i - 50.473 

;I I Tarteres E':: ? A- , .-- --- 15.663 , 
' I  Zones n u e c  - 
i I Platges -, '1 . -- 3.574 
i I Aigoes continentals - - "j.883: 

1' a Glaceres 1 neus perman(,nLc L -' 
08, 

ij m conreus L% ; 
:; Zones urbanhades 05.000 i 

Vies de wmunlcad6 4.734; 

i zones esportives i I Q ~  3.445 r 
Zones d'extracd6 mln 

- U m L  comarcals =e L Ts-P,-c 

Els boscos densos inclouen les categories 1 , 3 , 4 , 5  i 6 de 
la llegenda completa. 
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Les superficies de les principals cobertes del MCSC relatives 

a una regió forestal (divisi6 territorial derivada del Pla general 

de política forestal formada per una agrupació de comarques, 

figura 8 i taula 2), a una comarca, a un municipi o a un espai 

del PElN (Pla d'espais d'interes natural) poden consultar-se a 

I'adre~a: http://www.creaf. uab.es/iefc/ (figura 8). Aquesta 

informació també apareix a I'edició en format llibre de 

I'lnventari Ecoldgic i Forestal de Catalunya (IEFC, figura 8) on 

també es pot trobar el MCSC corresponent a aquella regió 

forestal impres a escala 1:250.000. En aquests moments 

han aparegut les publicacions de 6 de les 8 regions forestals 

(Gracia et al., 2000a, 2000b, 2001a, 2001b, 2001c i 2002) 

en que es divideix Catalunya segons el Pla general de política 

forestal (figura 8). Hom preveu que les publicacions 

corresponents a les regions forestals 7 i 8 apareixeran durant 

aquest mateix any 2002. 

La taula 2 resumeix la informació relativa a la proporció 

de les principals cobertes del sdl a nivell comarcal. Com 

es pot observar, la Val d'Aran, el Pallars Sobira i I'Alta 

Ribagor~a són les tres comarques de Catalunya amb una 

major proporció de superfície forestal (i també amb la 

major proporció de prats i d'improductiu natural). Perd més 

forestal no vol dir més proporció de boscos, ates que 

també són terrenys forestals els coberts de matolls o de 

prats, els erms, les roques, etc. A més a més el bosc té un 

límit altitudinal a Catalunya al voltant dels 2.400 m i tots 

els terrenys que hi ha a major altitud, tot i que sempre són 

forestals, mai són boscos, cosa que afecta essencialment 

a les comarques pirinenques. Per aixd, les comarques amb 

una major proporció de bosc dificilment es trobaran als 

Pirineus. La Selva i la Garrotxa són, amb gran diferencia, 

les dues comarques amb una major proporció de bosc. 

Les comarques amb una menor proporció de boscos són 

el Barcelonbs i el Tarragones, que en aquest cas, perd, 

també són, amb diferencia, les menys forestals. Només 

hi ha dues comarques on dominen els matollars: el Garraf 

i el Pallars Jussa. Els conreus són la coberta més abundant 

a totes les comarques de les regions forestals VIII, VI1 

(menys el Priorat) i VI (taula 2). L'improductiu artificial és 

la coberta dominant a la comarca del Barcelonbs (més de 

tres quartes parts de la comarca). 

Figura 1 8 A I'esquerra, menú de la versió electrdnica de les publicacions de I'IEFC i mapa de regions forestals. A 

la dreta, submenú del mapa de cobertes de la publicació electrdnica corresponent a una regió forestal (en aquest 

cas la I) i portada del llibre corresponent a la mateixa regió 

de la 
Pstribuci6 de les -1 sbl se- 
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Taula 1 2 Superfície, en hectarees, de les comarques de Catalunya i proporció dels principals tipus de cobertes del sol 

I'any 1993 
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Les estrmacrons corresponents a les comarques de les regions forestals VI1 i Vlll r les relatrves a Catalunya, en negreta, s6n 
encara provrs~onals. Font: MCSC. 
El territorr es mostra drvidit en un pnmer nivell en forestal, conreus r rmproductru artificial. Dins de la supeflcie forestal es mostren 
tamb6 les proporcions corresponents a les prrncipals categories (bosc, matollar, prat i rmproductru natural). 
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Figura 1 9 Relació entre el relleu i la distribució dels principals tipus de cobertes a nivell municipal. A) Distribució del 

relleu (model digital d'elevacions descarregable a http://www.gencat.es/mediamb/sig/bases.htm. E) Proporció de superficie 

forestal per municipis. C) ídem de superficie de conreus. D) ídem de superficie urbanitzada 
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Taula 1 3 Superficie, en hectarees, de regions forestals de Catalunya i proporció dels principals tipus de cobertes del sbl 

I'any 1993 

375812 

553.824 

CAT au 
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Las a t i m a c r ~ ~ r ~  curiesponents a les regions forestals VI1 i Vlll i les relatives a Catalunya, err negmca, d n  encara provisionals. Font: 
MCSC. El territori es mostra dividit, en un primer nivell, en forestal, conreus i improductiu artificial. Dins de la supeflcie forestal 
es mostren tambb les proporcions corresponents a les principals categories (basc, matollar, prat i improductiu natural). 
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La taula 3 resumeix la mateixa informació que la taula 

2 en I'Bmbit de la regió forestal. La Regió Forestal I és 

la que té una major superficie total de bosc, tot i que 

les regions forestals II, IV i III la superen en la proporció 

de boscos. La Regió Forestal I és també la més forestal 

de totes: té més prats i més matollars que qualsevol 

altra i també major proporció de roques i tarteres; per 

contra, té una menor proporció de zones urbanes i de 

conreus que qualsevol altra. En definitiva, és una regió 

excepcional en tot menys en la proporció de bosc; 

encara que costi de creure hi ha la mateixa proporció 

de bosc a la regió metropolitana de Barcelona (Regió 

Forestal V) que als Pirineus de Lleida. La Regió Forestal 

II és la més boscosa de totes i també la que té menys 

matollars. A I'altre extrem destaquen la Regió Forestal 

V, la més urbana de totes (perb, com ja s'ha dit amb la 

mateixa proporció de bosc que la Regió Forestal I) i les 

regions VIII, VI i VII, les més agrícoles i menys forestals. 

Pel que fa a aquestes proporcions a nivell municipal, es 

dedueix una relació molt estreta entre la topografia del 

país i la distribució dels principals tipus de cobertes (figura 

9). Les superficies forestals dominen més com més 

accidentat és el relleu, fins al punt que un mapa com el 

de la figura 9b, que representa el percentatge de 

superfícies forestals a cada municipi reprodueix amb gran 

aproximació la distribució de les principals serralades del 

país (figura 9a), mentre que en les zones planeres es 

concentren els conreus (figura 9c) i les zones urbanes 

(figura 9d). Aquestes darreres es concentren, perd, 

essencialment en les zones planeres de la fa$ana litoral. 

APLICACIONS 

El MCSC s'utilitza en diversos organismes de I'Administra- 

ció Pública, universitats, centres de recerca i consultores 

ambientals. L'elevat detall d'aquest mapa fa que sigui 

una eina valuosa per al coneixement del territori i per a la 

valoració de I'ocupació del sal, tant des del punt de vista 

ecolbgic com econbmic. El MCSC ha estat utilitzat en 

diferents aplicacions: 

O Planificació del territori per evitar els incendis forestals. 

El MCSC, actualitzat en el moment de I'estudi, fou la 

base sobre la qual es va dissenyar el Perímetre de protecció 

prioritBria de les muntanyes de Prades juntament amb 

altres informacions referents als elements de prevenció 

i extinció presentés en la zona. 

O Fragmentació forestal i la seva influencia en la 

conservació de la biodiversitat. En un treball recent 

(PINO et al., 2001) realitzat a partir de les bases de 

dades de I'IEFC i de l'lFN2 i del MCSC s'arriba a la 

conclusió que els boscos de més de 2.000 ha són de 

gran importancia per a la conservació de poblacions 

perifbriques d'especies eurosiberianes d'arbres 

forestals en el sud de Catalunya. 

Disseny de connectors entre espais naturals. El 

MCSC s'ha utilitzat en el disseny de la connexió Sant 

Lloren$-Montseny (PINO & RODA, 1998). La unificació 

de totes les categories arbrades del MCSC mitjanpant 

metodes de reclassificació ha permes visualitzar les 

zones més probables de comunicació per especies 

forestals entre els dos parcs naturals esmentats. 

Mapes de vegetació. El MCSC ha estat la base sobre 

la qual s'ha elaborat el mapa de vegetació de la connexió 

Sant Lloren$-Montseny (PINO & RODA, 1998). Aquest 

mapa s'ha obtingut per creuament del MCSC i del Mapa 

Forestal de Catalunya, aprofitant la resolució planimetrica 

del primer i la tematica del segon. 

Mapes d'habitats d'interes comunitari. Quan encara 

no hi havia una cartografia d'habitats amb prou nivell de 

detall, el MCSC fou emprat com a base per la valoració de 

la vegetació segons la directiva habitats en la connexió 

Sant Lloren$-Montseny (PINO & RODA, 1998). D'aquesta 

manera, i partint del mapa de vegetació de la connexió, es 

van agrupar les categories de vegetació en categories 

assimilables a habitats i categories amb elements 

d'habitats mitjanqant la incorporació de la informació de 

la Directiva 92/43 de la UE. Convé saber, perb, que 

actualment s'esta realitzant el Mapa d'habitats de 

Catalunya. Els fulls acabats (escala 1:50.000) es poden 

descarregar a I1adre$a: http://www.gencat.es/mediamb/ 

sig/fhabitats.htm#mapa 

Estudis per als planejaments urbanístic i territorial i 

projectes d'infraestructures (distribució de xarxa electrica, 

trapat de vies de comunicació, projectes de nous regadius, 

etc.). Per exemple el MCSC ha estat emprat en la planifi- 

cació dels nous regadius de la Terra Alta i del canal Segarra- 

Garrigues. 

Avaluacions d'impacte ambiental. 

Disseny d'inventaris forestals, com ara I'lnventari 

Ecolbgic i Forestal de Catalunya o d'altres mostreigs 

sobre el patrimoni natural (BURRIEL et al., 2001). 

Calcul de superficies (totes les de la llegenda o agrupa 

cions d'aquestes) sobre qualsevol ambit territorial (fins i 

tot a nivell de finca). Aixb es fa per exemple en I'imbit del 

projecte VULCA al Parc Natural de la Zona VolcBnica de la 

Garrotxa. 
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Figura 1 10 Comparació entre el MCSC i el Corine Land 

Cover. Fragment corresponent als voltants del riu Ebre 

al seu pas per la Ribera d'Ebre 

Noteu que hi ha una notable concordanp entre els grans tipus 
de categories perd una enorme diferencia en el nivell de detall. 

FORTALESES I DEBILITATS DEL MCSC 

El MCSC representa una considerable millora respecte a 

altres cartografies tematiques sobre les cobertes del sdl. 

Les principals virtuts del MCSC són: 

El MCSC té un gran nivell de detall. Ja s'ha esmentat 

que el MCSC s'obté digitalitzant en pantalla a una escala 

1:3000. També s'ha esmentat que la unitat minima de 

digitalització és de 500 m2. Com a resultat, cap altra 

cartografia tematica actual sobre les cobertes del s61 pot 

oferir un nivell de detall comparable (figures 1 0  i 11). La 

major part de cartografies treballen amb unitats mínimes 

d'almenys 1 ha (CORINE, mapes forestals, ...) o amb píxels 

de com a mínim 30 metres (mapes d'usos de I'ICC), on 

habitualment la taca mínima agrupa diversos píxels. 

El MCSC es basa essencialment en ortofotografies 

d'un mateix any, per la qual cosa ofereix un producte d'alt 

detall, amb una gran unicitat temporal, fenomen gens 

freqüent en la cartografia tematica malgrat el seu evident 

interes. 

8 El MCSC és facilment actualitzable amb imatges que 

de nou corresponguin a un mateix any. En efecte és una 

cartografia tematica digital obtinguda directament en 

format digital, la qual cosa per una banda estalvia els 

possibles errors planimetrics generats en d'altres 

cartografies (per exemple tots els mapes forestals menys 

la 3a edició del MFE) en el procés de digitalització i per 

altra banda facilita la posterior actualització, ja que només 

cal modificar els polígons on s'observa algun tipus de 

canvi. 

El MCSC esta disponible tant en format vectorial 

(format de la major part de cartografies tematiques de 

cobertes) com en format raster (format dels mapes 

d'usos de I'ICC), per la qual cosa ofereix els avantatges 

d'ambdós formats i facilita la comparació amb qualsevol 

altre tipus de cartografia digital. A més el MCSC es basa 

en MiraMon, SIG d'hmplia difusió que permet importar i 

exportar la major part dels formats vectorials i rasters 

dels programes de SIG i de CAD. 

El MCSC esta disponible gratuitament a lnternet et1 

format MMZ (figura 5), amb la qual cosa es superposable 

a centenars d'altres capes de la web del DMA, del DARP. 

de la UAB, etc. 

El MCSC presenta una llegenda raonablement rica (21 

categories) que cobreix tot el país. 
4 Els tests de qualitat tematica realitzats han revelat 

que el MCSC presenta una elevadíssima precisió tematica 

(pocs errors d'omissió o de comissió). 

El MCSC té, perd, algunes febleses. Les més importants 

són: 

El temps passat entre I'obtenció de les imatges i la 

finalització del MCSC. El MCSC es basa en ortoimatges 

digitals. Les ortoimatges digitals de tot Catalunya 

comporten un temps no menyspreable de generació des 

del moment en que s'obtenen les fotografies agries. El 

procés de realització del MCSC, molt laboriós, requereix 

un equip de fotointerpretació altament qualificat que s'ha 

hagut de formar. A més a més, durant el procés de 

generació del mapa s'han produ'it diverses modificacions 

de la llegenda, ja que inicialment el mapa va néixer de la 

necessitat d'estimar amb precisió la superfície de bosc 

en el marc de I'IEFC. Tot plegat ha fet que aquest mapa 

tingui ara una antiguitat de 9 anys i, per tant, ja calgui 

plantejar-se la seva revisió. 

La llegenda del MCSC és pobra comparada amb les 

cartografies tematiques de cobertes. Tot i així, les cobertes 

considerades són presents d'una manera molt general 
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Figura I 11 Comparació entre un fragment corresponent al full 182-1-2 (tall 1:25.000) del MUS (ICC, 1997), a la part 
superior de la figura, el mateix fragment corresponent al MCSC (CREAF, 1993), al centre de la imatge, i el mateix 

fragment corresponent al MCA (MAPA, 1978), a la part inferior de la figura 
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A la dreta de cada fragment s'inclouen les llegendes de les respectives cartografies corresponents a les categories presents a tot 
el full 182-1-2. El MCSC destaca, fonamentalment per I'extraordinari nivell de detall. Nomes les taques mes grans, queden 
reflectides a totes les cartografies. Perd el MCSC destaca tambe per I'amplitud de la llegenda, at&s que, mentre la major part de 
les categories de la llegenda del MCSC s6n presents arreu del territori, moltes de les categories de les altres dues cartografies sbn 
forca m6s locals. 



en els diferents indrets, la qual cosa fa que quan es baixa 

a nivell local (un full 1:25.000, per exemple), la llegenda 

efectiva del mapa sol ser tan rica com la d'aquestes altres 

cartografies (figura 11). A més, cal ser conscient que 

una llegenda molt complexa és més propensa a errors i, a 

més, enlenteix la realització del mapa. De tota manera 

hom planteja de cara a una versió 2 del MCSC un 

enriquiment de la llegenda fent, perd, que les noves 

categories siguin subdivisions de les originals (més 

generals) de manera que per reagrupació de les categories 

de la versió 2 del Mapa de Cobertes sigui possible la 

comparació amb la seva versió 1. 

La categoria de s61 nu és inconsistent, ates que inclou 

tant polígons d'improductiu artificial (per exemple, una 

zona amb moviments de terra) i d'improductiu natural 

(per exemple una zona desprovista de vegetació i sense 

roques), dues classes de rang superior a la de sal nu i 

que per tant haurien d'ésser mútuament excloents. 

Sortosament es tracta d'una categoria molt poc freqüent 

en el conjunt del país. L'ampliació de llegenda que acabem 

d'esmentar en el punt anterior naturalment resoldria 

aquest punt feble de la versió 1. 
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