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S1. RESUM 
 
El terme paisatge i les seves aplicacions són cada dia més utilitzats per les 
administracions i altres entitats com a eina de gestió del territori. Aprofitant la 
gran quantitat de dades en bases compatibles amb SIG (Sistemes d’Informació 
Geogràfica) existents a Catalunya s’ha desenvolupat una síntesi cartogràfica on 
s’identifiquen els Paisatges Funcionals (PF) de Catalunya, concepte que fa 
referència al comportament fisico-ecològic del terreny a partir de variables 
topogràfiques i climàtiques convenientment transformades i agregades. S’ha 
utilitzat un mètode semiautomàtic i iteratiu de classificació no supervisada 
(clustering) que permet la creació d’una llegenda jeràrquica o nivells de 
generalització. S’ha obtingut com a resultat el Mapa de Paisatges Funcionals 
de Catalunya (MPFC) amb una llegenda de 26 categories de paisatges i 5 
nivells de generalització amb una resolució espacial de 180 m. Paral·lelament, 
s’han realitzat validacions indirectes sobre el mapa obtingut a partir dels 
coneixements naturalistes i la cartografia existent, així com també d’un mapa 
d’incertesa (aplicant lògica difusa) que aporten informació de la fiabilitat de la 
classificació realitzada. Els Paisatges Funcionals obtinguts permeten relacionar 
zones de condicions topo-climàtiques homogènies i dividir el territori en zones 
caracteritzades ambientalment i no políticament amb la intenció que sigui 
d’utilitat a l’hora de  millorar la gestió dels recursos naturals i la planificació 
d’actuacions humanes. 
 
Paraules clau: Paisatges Funcionals, SIG, anàlisi cluster, llegenda jeràrquica, 
lògica difusa. 
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RESUMEN 
 
El término paisaje y sus aplicaciones son cada día más utilizados por las administraciones y 
otras entidades como herramienta de gestión del territorio. Aprovechando la gran cantidad de 
datos en bases compatibles con SIG (Sistemas de Información Geográfica) existentes en 
Cataluña, se ha desarrollado una síntesis cartográfica donde se identifican los Paisajes 
Funcionales (PF) de Cataluña, concepto referido al comportamiento físico-ecológico del terreno 
a partir de variables topográficas y climáticas convenientemente transformadas y agregadas. 
Se ha usado un método semiautomático e iterativo de clasificación no supervisada (clustering) 
que permite la creación de una leyenda jerárquica o niveles de generalización, obteniendo 
como resultado el Mapa de Paisajes Funcionales de Cataluña (MPFC) con una leyenda de 26 
categorías de paisajes y 5 niveles de de generalización con una resolución espacial de 180m. 
Paralelamente, se han realizado validaciones indirectas sobre el mapa obtenido a partir de los 
conocimientos naturalísticos, la cartografía preexistente i un mapa de incertidumbre (mediante 
lógica difusa) los cuales aportan información sobre la fiabilidad de la clasificación realizada. Los 
Paisajes Funcionales identificados permiten relacionar zonas de condiciones topo-climáticas 
homogéneas con la intención que pueda ser de utilidad para mejorar la gestión de los recursos 
naturales y la planificación de actuaciones humanas. 
Palabras clave: Paisajes Funcionales, SIG, clustering, leyenda jerárquica, lógica difusa. 
 
ABSTRACT 
 
Landscape and its applications are nowadays more and more used by governments and other 
agencies as a management tool of the territory. Thanks to the great amount of available data 
from Catalonia compatible with GIS (Geographic Information Systems), a new digital 
cartography has been created, where Catalonian Functional Landscapes (FL) are identified. 
The concept of FL relates to the physical and ecological behavior of the study area through 
topographic and climatic variables, wisely transformed and aggregated. A semi-automatic non-
supervised iterative method (clustering) has been tested, which enables a creation of 26 initial 
clusters and a hierarchical legend with five generalization levels in a 180 meters spatial 
resolution. In addition, indirect validations have been performed through former landscape 
maps. Training sites and an uncertainty map (fuzzy logic) enhance reliability and add relevant 
information to the Catalonian Functional Map (CFM). Therefore, FL described above link areas 
of similar topographic and climatic conditions and divide Catalonian territory in environmentally 
homogeneous zones, useful in order to improve natural resources management and human 
activities planning. 
Keywords: Functional Landscapes, Geographic Information Systems, clustering, hierarchical 
legend, fuzzy logic. 
 
RÉSUMÉ 
 
Les administrations et de nombreux autres organismes ont de plus en plus souvent recours au 
terme de « paysage » ainsi qu’à ses applications comme à un outil de gestion du territoire. La 
grande quantité de données stockées dans des bases compatibles avec le Système 
d’information géographique (SIG) dont dispose la Catalogne permet d’identifier des paysages 
en fonction de différentes variables. La présente étude identifie les Paysages fonctionnels de la 
Catalogne, un concept qui fait référence au comportement physico-écologique du terrain à 
partir de variables topographiques et climatiques d’identification convenablement transformées 
et affectés. Une méthode semi-automatique d’identification a été développée à travers une 
technique d’analyse par grappes itérative permettant la création d’une légende hiérarchisée ou 
de niveaux de généralisation. Le résultat obtenu consiste en une carte de la Catalogne divisée 
en 26 catégories et 5 niveaux de généralisation avec une résolution spatiale de 180 m. 
Parallèlement, des validations indirectes de la carte ainsi qu’une carte d’incertitudes délimitant 
les résultats obtenus ont été réalisés. Les Paysages fonctionnels obtenus permettent d’associer 
les zones dont les conditions topoclimatiques sont homogènes et de diviser le territoire en 
zones caractérisées par des critères environnementaux et non politiques, permettant ainsi 
d’améliorer la gestion des ressources naturelles et nombre d’autres activités humaines. 
Mots clés : Paysages fonctionnels, SIG, analyse par grappe, légende hiérarchisée, logique 
floue. 



 IV 

S2. INTRODUCCIÓ                                        
 
L’ecologia del paisatge és una disciplina que s’ha patit una forta empenta 
darrerament (Wiens, 1992). Actualment trobem dues grans aproximacions a 
l’hora de classificar els paisatges: classificació basada en el paisatge humà, 
principalment aplicada als països europeus (Blankson and Green,1991 ; Green 
et al., 1996) i les aproximacions biofísiques del paisatge (Christian and Stewart, 
1953 ; De Agar et al., 1995; Bailey, 1996; Bernert et al., 1997) les quals 
combinen variables territorials que defineixen unitats de paisatge observables.  
 
En el present projecte ens hem basat amb l’aproximació biofísica ja que 
l’objectiu inicial era delimitar zones de comportament fisico-ecològic similar, 
anomenat aquí com a Paisatges Funcionals (PF). Es tracta d’un marc de treball 
ecològic que integra múltiples variables ambientals. 
 
Cal remarcar que existeixen una gran varietat de metodologies d’anàlisi i 
classificacions de paisatges. La utilitzada en aquest projecte s’ha basat en 
mètodes numèrics i quantitatius. Si bé es cert que l’objectivitat a priori 
d’aquesta metodologia queda sempre matisada per la selecció de les variables, 
es tracta d’un procés menys subjecte a judici que els mètodes visuals 
(Fairbanks & Benn, 2000). 
 
Finalment, és important fer èmfasi que molts dels objectius de l’avaluació 
ambiental requereixen classificacions basades en característiques ambientals 
mesurables (Fairbanks & Benn, 2000). Definir paisatges ecològics, o funcionals 
en el nostre cas, es útil en una gran varietat de contextos, per exemple, en la 
avaluació de la representació regional d’àrees de conservació (Margules et al., 
1988; Bedward et al., 1992; Franklin,1993; Pressey et al., 1994a,b), o en la 
definició de zones per la gestió ecològica sostenible (Forman, 1995), i com a 
marc de treball per avaluar la diversitat d’espècies i processos entre els 
paisatges (Lapin & Barnes, 1995). 
 

S3. OBJECTIUS 
 
Objectiu General (OG): Obtenció d’un Mapa de Paisatges Funcionals de 
Catalunya (MPFC) que defineixi zones de comportament topo-climàtic 
homogeni. 
 
Objectius Específics (OE):  
   

I. Cartografia que relacioni zones espacialment distants però de 
comportament fisico-ecològic similar. (Relació de zones) 
II.  Establiment d’una llegenda que pugui copsar efectes d’escala. 
III. Procés automàtic i generalitzable a d’altres territoris. 
IV. Minimització de la component subjectiva en l’elaboració del mapa. 
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S4. METODOLOGIA 
 

 
Figura 1 Diagrama de la metodologia emprada. 

 
Es van estudiar diverses variables rellevants per al nostre estudi i se 
seleccionaren 6: rugositat, pendent, curvatura, balanç hídric anual, precipitació 
mitjana anual i amplitud tèrmica (3 de relleu i 3 de clima). 
 
Aquestes es varen tractar mitjançant el mòdul Iodata del SIG Miramon® (Pons, 
2002), a partir del qual mitjançant un mètode de classificació no supervisada 
(clustering) és capaç d’agrupar píxels en zones que tinguin un comportament 
similar respecte de les variables seleccionades obtenint els PFs anteriorment 
esmentats. 
 
Es van realitzar una sèrie de transformacions estadístiques de les variables per 
tal de poder ajustar el model. Així doncs, les bateries de processos cluster 1, 2 i 
3  no es van ajustar als mínims exigits per les validacions indirectes i varen ser 
desestimats. Aquestes validacions indirectes es basen en zones de control 
definides a partir del coneixement naturalísta de la zona . Els mapes resultants 
de la bateria de processos cluster 4 van resultar satisfactoris i a partir 
d’aquestes es va derivar l’MPFC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECCIÓ DE VARIABLES 

BATERIES DE PROCESSOS CLUSTER 
1, 2 i 3 

BATERIA DE PROCESSOS CLUSTER 4 

MAPA DE PAISATGES FUNCIONALS 

Anàlisi amb zones de 
control: NO satisfactori  

Anàlisi amb zones de 
control: SATISFACTORI 
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S5. RESULTATS 
 
 
S5.1. El Mapa Català de Paisatges Funcionals: 
 
S’ha elaborat una cartografia digital per a l’àmbit català on s’hi identifiquen fins 
a 27 clusters  o zones de comportament funcional similar organitzades d’una 
forma jeràrquica mitjançant el seu grau de similitud, fet que permet l’usuari 

treballar a escala local o a 
escala global segons la finalitat 
de la gestió que hi vulgui dur a 
terme. Cal remarcar la supressió 
del cluster 22 ja que les dades 
de l’Atles Climàtic Digital de 
Catalunya (Ninyerola et al., 
2003) no eren prou 
satisfactòries en aquesta zona 
fet que ha propiciat l’establiment 
d’un cluster diferenciat sense 
que aquest existeixi realment. 
 
Per cada cluster s’inclou una 
definició, una caracterització 
territorial i una caracterització 
topo-climàtica incloses en la 
memòria del projecte. 
 

Fig.2 Mapa de Paisatges Funcionals de Catalunya. 
Colors corresponents al nivell de generalització 2. 
Polígons corresponents als Paisatges Funcionals. 
Font: Elaboració pròpia 
 
S5.2. La llegenda jeràrquica o els nivells de generalització:  
 
El mètode cluster ens permet definir una llegenda jeràrquica a partir de les 
distàncies euclidianes entre els centroides dels clusters, la mitjana estadística 
per a cada variable de cada PF. Aquesta anàlisi ens relaciona els PF entre sí 
permetent l’usuari de definir la seva escala de treball o el seu grau de 
generalització.  
 
Així doncs, es defineixen quatre nivells de generalització i un nivell inicial (el 
dels 26 PFs de partida del producte del mòdul IsoData) configurant així cinc 
escales de treball que l’usuari pot escollir segons la seva conveniència.  
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Mapa de Paisatges Funcionals de Catalunya
Nivell de Generalització 1
Font: Realització pròpia
Data de realització: 15/06/2005
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S5.3. El mapa d’incertesa: 
 
S’ha elaborat un mapa d’incerteses (Fig.3) mitjançant el mòdul Fuzclas del SIG 
IDRISI32, que treballa amb lògica borrosa, i s’ha obtingut a partir d’aquí el grau 
d’incertesa del MPFC. Aquesta classificació d’incertesa mesura el grau (de 0 a 
1) de pertinença d’un píxel a cada cluster, o d’una altra manera, el grau de 
pertinença del píxel a una PF per sobre dels altres (Annex.43). 

 
Es pot apreciar amb incerteses 
baixes  la banda dels Pirineus, 
les fondalades i d’altres zones 
que tenen condicions força 
particulars, com per exemple el 
cas de la Plana de Lleida, amb 
un grau d’incertesa de la 
classificació baix. 
 
La zona litoral i pre-litoral es 
denota com a zona d’incertesa 
molt elevada on les 
classificacions són més difícils 
d’ajustar ja que els píxels molts  
cops podrien pertànyer tant a 
una classe com a una altra.  
 
 

 
 
 

Això fa pensar que en aquesta àrea de Catalunya les zones que presenten 
patrons topo-climàtics molt graduals i que per tant l’assignació a una categoria 
de PF presenta inexactitud que matisa els límits proposats al  per a aquesta 
zona. 
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Mapa d'incertesa
Escala 0-1
Font:Elaboració pròpia
Realització:22/06/05

Fig.3 Mapa d’incerteses del Mapa de Paisatges Funcionals 
Font: Elaboració pròpia 
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S6. CONCLUSIONS 
 
El mapa elaborat defineix els 26 PFs de Catalunya, podent identificar a partir 
d’aquests zones que responen a unes característiques ambientals homogènies, 
fet que constitueix una aproximació innovadora a Catalunya per a la 
identificació de paisatges.  
 
La metodologia cluster iterativa s’ha mostrat com a vàlida per a realitzar 
aquests tipus d’identificacions  d’una manera automatitzada, aconseguint 
delimitar així aquestes zones mitjançant mètodes numèrics, marcadament 
objectius, combinats amb mètodes interpretatius o naturalistes. Tot i això, el 
tractament i selecció de les variables fa que la seva aplicació no sigui 
completament automatitzada i cal un estudi a fons de les variables i del clima 
de la zona d’estudi. 
 
Les desviacions estàndard d’algunes de les condicions topogràfiques i 
climàtiques, incloses en les descripcions, cal que no siguin malinterpretades.  
En primer terme, l’efecte escala pot jugar un efecte enganyós ja que elevades 
desviacions poden semblar a primera vista massa elevades, però sovint són 
donades per la utilització d’escales més petites en la descripció. En segon 
terme, si es té en compte l’escala de treball, d’una resolució espacial de 180m, 
és comprensible que alguns valors quedin esbiaixats de la mitjana.   
 
La inclusió d’una llegenda jeràrquica, d’un mapa d’incerteses i d’una descripció 
per cada cluster fa que l’usuari tingui una informació extensa i alhora concisa 
sobre cada PF, fet que augmenta significativament les avantatges d’utilització 
d’aquest mapa per l’usuari. 
 
De cara a possibles revisions del projecte, és interessant afegir dades 
litològiques (omeses en aquest projecte per manca de dades) i variables de 
teledetecció, establir una validació directa sobre el camp i també la inclusió de 
la vegetació arbustiva en les descripcions dels paisatges, força interessant per 
matisar el cluster. Finalment, és important que de cara a estudis posteriors la 
variable antròpica pugui ésser introduïda per tal d’aproximar-se a una 
classificació del paisatge existent (no funcional). 



                       
  Unitat de Botànica                      Identificació de Paisatges Funcionals mitjançant anàlisi cluster 
 

1 

1.INTRODUCCIÓ                                                            
 

1.1 ANTECEDENTS: L’ecologia del paisatge i els 
conceptes de paisatge. 

 
L’ecologia del paisatge és una disciplina que s’ha patit una forta empenta 
darrerament (Wiens, 1992). Malgrat això, l’ecologia del paisatge no és 
veritablement una novetat, ja que l’expressió data del 1939 i els primers textos 
es remunten als anys quaranta (G.Chouquer, 1999). 
 
Al llarg d’aquests temps, s’ha pogut diferenciar diversos conceptes que han 
anat evolucionant: del Landschaftsökologie o Geoökologie alemany, al 
landschapecologie neerlandès dels anys 60 i 70 fins al concepte de landscape 
ecology practicat al Canada i a Austràlia.  Malgrat això, aquests conceptes 
anglosaxons i germànics estaven molt directament lligats a la geografia i més 
concretament a la planificació (F.Burel &J.Baudry, 1999). La evolució patida els 
darrers anys però, ha estat cap a una concepció més de fluxos del paisatge 
com a centre d’estudi: l’espai i el temps i l’escala com a objectius de l’estudi. 
 
Tot i això, actualment trobem dues grans aproximacions a l’hora de classificar 
els paisatges: calcinació basada en el paisatge humà, principalment aplicada 
als països europeus (Blankson and Green,1991 ; Green et al., 1996) i les 
aproximacions biofísiques del paisatge (Christian and Stewart, 1953 ; De Agar 
et al., 1995; Bailey, 1996; Bernert et al., 1997) les quals combinen variables 
territorials que defineixen unitats de paisatge observables. 
 
Cal remarcar que existeixen una gran varietat de metodologies d’anàlisi i 
classificacions de paisatges. La utilitzada en aquest projecte s’ha basat en 
mètodes numèrics i quantitatius tot i que també s’han agregat els coneixements 
qualitatius de camp. Si bé es cert que l’objectivitat a priori d’aquesta 
metodologia queda sempre matisada per la selecció de les variables, es tracta 
d’un procés menys subjecte a judici que els mètodes visuals (Fairbanks & 
Benn, 2000). 
 
En el present estudi s’ha treballat amb l’aproximació més biofísica donat que 
sota el punt de vista de l’equip investigador, es creu necessari establir un marc 
topo-climàtic a partir del qual la influència humana hi juga un paper important 
però no decisiu, ja que les condicions físiques són el marc on l’home s’adapta. 
Tot i això, l’equip investigador és conscient de la necessitat d’una visió holística 
del paisatge que integri els aspectes humans, pretenent tan sols en aquest 
projecte estudiar la part fisiogràfica d’aquesta visió holística.  
 
Així doncs, les unitats definides són un marc de treball (framework) a partir de 
les quals es poden introduir variables antròpiques per a la identificació de nous 
paisatges i definir polítiques per a una millor gestió del territori d’acord amb 
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aquests criteris topo-climàtics. Aquestes unitats paisatgístiques han estat 
anomenades com a Paisatges Funcionals (PF). 
  
El concepte de paisatge funcional resideix en el comportament físico-ecològic 
del paisatge. Es tracta de zones on es donen unes característiques climàtiques 
i topogràfiques similars i per tant, cal preveure respostes similars dels sistemes 
davant pertorbacions i canvis en el medi. 
 

1.2 JUSTIFICACIÓ: El paisatge com a nova eina de 
gestió ambiental interdisciplinària i la utilitat 
del mapa de Paisatges Funcionals. 

  
Avui en dia, el concepte de paisatge com a eina gestora del territori és de 
primer ordre. L’escala de paisatge sembla començar a ser acceptada per gran 
part de la comunitat científica i les administracions com a unitat d’actuació tant 
a nivell social com a nivell ambiental. Al cap i a la fi, es tracta d’unitats que 
poden ser definides segons el seu  propòsit però que en la seva versió més 
holística, recullen valors històrics, culturals, estètics, ecològics, productius, 
religiosos/espirituals, d’ús social i simbòlics/identitaris (Observatori del 
Paisatge, 2005). 
 
Trobem doncs en la legislació convenis i acords en aquest sentit, com és per 
exemple el Conveni Europeu de Paisatge (Florència, 20 d’Octubre del 2000) i la 
recent llei catalana 8/2005, del 8 de juny, de Protecció, Gestió i Ordenació del 
Paisatge. Aquest fet, junt amb la recent creació de l’Observatori del Paisatge1, 
remarca la importància que està adquirint l’estudi del paisatge. 
 
Catalunya disposa actualment d’una gran base de dades territorials preparades 
per a ésser treballades amb Sistemes d’Informació Geogràfica, especial èmfasi 
al Atles Climàtic Digital de Catalunya (Ninyerola et al., 2003)i a la base dades 
cartogràfica en format SIG del Departament de Medi Ambient2, fet que 
representa una avantatge comparativa respecte d’altres territoris i que suposa 
una eina bàsica alhora de definir els paisatges funcionals anteriorment 
esmentats. 
 
Així doncs, el Paisatge Funcional faria referència a la variable de  Factors 
fisiogràfics esmentada dins l’apartat de Procediment per a la delimitació de les 
unitats de paisatge (punt 8.4) del document “Prototipus de Catàleg de Paisatge” 
elaborat per l’Observatori del Paisatge el maig del 2005. 
 
Tot i restringir-se a aquest apartat, la cartografia generada no deixa de tenir 
més importància que les altres. Tot sovint els objectius de la gestió ambiental 
requereixen classificacions basades en característiques ambientals mesurables 
(Fairbanks&Benn, 2000).  

                                                
1 Ens d’assessorament de la Generalitat de Catalunya i de la societat catalana en general en matèria del 
paisatge 
2 http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/# 
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Definir paisatges ecològics, o funcionals en el nostre cas, és útil en una gran 
varietat de contextos, per exemple, en la avaluació de la representació regional 
de àrees de conservació (Margules et al., 1988; Bedward et al., 1992; 
Franklin,1993; Pressey et al., 1994a,b), o en la definició de zones per la gestió 
ecològica sostenible (Forman, 1995), i com a marc de treball per avaluar la diversitat 
d’espècies i processos entre els paisatges (Lapin & Barnes, 1995). 
 

1.3 OBJECTIUS 
 
Objectiu General (OG): Obtenció d’un Mapa de Paisatges Funcionals de 
Catalunya (MPFC) que defineixi zones de comportament topo-climàtic 
homogeni. 
 
Objectius Específics (OE):  
   

I. Cartografia que relacioni zones espacialment distants però de 
comportament fisico-ecològic similar. (Relació de zones) 
II.  Establiment d’una llegenda que pugui copsar efectes d’escala. 
III. Procés automàtic i generalitzable a d’altres territoris. 
IV. Minimització de la component subjectiva en l’elaboració del mapa. 
 

 

Fig.1.1 Diagrama d’objectius. Font: Elaboració pròpia. 
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2.METODOLOGIA 
 
Per a la identificació de zones homogènies a nivell fisico-ecològic s’ha utilitzat 
tècniques estadístiques multivariants de classificació (clustering) i de reducció 
de variables (anàlisi de components principals), implementades als SIG 
MIRAMON® (Pons, 2002) i IDRISI32 respectivament. Les variables emprades han 
estat tractades en format raster. 
 
 

2.1 SELECCIÓ DE VARIABLES 
 
 
La identificació de paisatges funcionals parteix de la selecció d’unes variables 
topogràfiques (relleu) i climàtiques significatives per als nostres objectius. 
D’aquesta manera, s’ha hagut d’escollir un cert nombre de variables que tinguin 
un valor explicatiu interessant alhora que també siguin integradores de la 
màxima informació possible. 
 
L’enfocament escollit al projecte present ha estat d’explorar per separat les 
variables rellevants que conformen la funcionalitat del paisatge a nivell de clima 
i a nivell de topografia: els dos grans elements conformadors del paisatge 
funcional definit anteriorment.  
 
Així doncs, analitzades totes les variables que poguessin interessar i a partir de 
les fases de prova (veure apartat 2.2.3), les utilitzades finalment per a la 
identificació han estat les següents: 
 
VARIABLES DE CLIMA:  
 

• Amplitud tèrmica (AT) (mapa, veure Annex.1): És el resultat de la resta 
entre la temperatura màxima anual i la temperatura mínima anual. 
Conceptualment, es tracta d’una variable que determina un marc de 
referència, un rang per als éssers vius i la vegetació. A més, informa 
sobre el grau de continentalitat de l’àrea, ja que a major continentalitat, 
major AT. 

 
• Precipitació mitjana anual (PMA) (mapa, veure Annex.2): Ens informa 

sobre l’estat hídric en general de la zona, l’aport d’aigua que rep i 
conseqüentment, el tipus de vegetació/fisiognomia que presentarà la 
zona. 

 
• Balanç hídric mitja (BHM)(mapa, veure Annex.3): Explica el dèficit hídric 

present o absent en una zona al llarg de l’any. En el nostre cas, es va 
calcular com a Precipitació mitjana anual menys Evapotranspiració 
potencial ([PMA-ETP]). Es tracta en aquest cas de tenir en compte no 
només l’aigua caiguda sinó aquella que forma part del sistema paisatge.  
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La evapotranspiració potencial, va ser calculada pel mètode de Turc, basat en 
la següent relació (G.Allen et al., 1998): 

                                                                                                                                                                                                                                                            
0.4

((0.0239001 ) 50)
15.0 30.0

ETP
Ta

Rs
Ta

=
  ⋅ + ⋅ ⋅  +                                                                                                         

on:  ETP=evapotranspiració potencial mitjana diària (mm/dia) 
Rs=radiació solar global (total) diària (kJ/m2dia) 
Ta=temperatura mitjana diària (ºC                                                                     

 
El mètode Turc ha estat escollit ja que dels mètodes existents no n’hi ha cap 
d’específic per al clima mediterrani tot i això, “és el mètode que s’ajusta més a 
la distribució espacial de la ETP de l’Atles Climàtic de Catalunya” (Prat, 2004). 
 
VARIABLES DE RELLEU: 
 

• Pendent (mapa, veure Annex.4): Ens informa sobre la inclinació del 
terreny. 

  
• Curvatura (mapa, veure Annex.5) : Ens informa sobre la concavitat i 

convexitat del terreny, matisant la pendent a l’hora d’identificar valls i 
cims. 

 
• Rugositat (mapa, veure Annex.6): És la desviació estàndard de l’altitud 

amb una finestra de convolució de 51 píxels. És una variable que explica 
allò que succeeix al voltant d’aquest punt concret. Si la rugositat és 
elevada en aquell punt, voldrà dir que al voltant del píxel hi ha forts 
canvis d’altitud i per tant, es tractarà d’un terreny més abrupte i visaves. 

 
•  Radiació solar real, mitjana anual (mapa, veure Annex.8): Mitjana de la 

radiació solar diària del dia més significatiu de cada mes. Aquesta 
variable informa sobre la energia que entra al sistema tot integrant 
aspectes com la orientació, el pendent i les ombres projectades. 

 

2.2 MÈTODE CLUSTERING 
 

2.2.1 Classificació cluster o de conglomerats 
 
L’anàlisi cluster, també conegut com a anàlisi de conglomerats o 
reconeixement de patrons, és una tècnica estadística multivariant la finalitat de 
la qual es dividir un conjunt d’objectes en grups, de tal manera que els perfils 
dels objectes en un mateix grup siguin molt similars entre sí (cohesió interna de 
grup) i els dels demés objectes de clusters diferents (aïllament extern del grup). 
 
En el nostre estudi, els objectes serien cada un dels píxels de les imatges. El 
què volem aconseguir mitjançant aquesta tècnica és un agrupament d’aquests 
objectes (o píxels) definint d’aquesta manera un conjunt de píxels amb una alta 
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cohesió interna respecte de les variables definides, i per tant una zona 
homogènia pel que fa a les condicions ambientals, que a més sigui diferent de 
les altres zones definides (aïllament extern del grup). 
 
Aquesta anàlisi ha estat possible gràcies al mòdul ISODATA implementat en el 
SIG MIRAMON® . 
 

2.2.2 Mòdul ISODATA del SIG MIRAMON® 

 
 
ISODATA és un programa que realitza una classificació no supervisada d’una 
imatge pel mètode clàssic ISODATA de Duda&Hart (1973). 
 
El mòdul uneix totes les imatges (bandes o variables) i en crea una imatge de 
sortida resultat de l’anàlisi cluster anteriorment esmentat. Es tracta d’un procés 
iteratiu on es fan servir uns centres de classe inicials decidits per l’usuari al llarg 
de tot l’espai multivariant (les diferents bandes). A partir d’aquí es van calculant 
les distàncies estadístiques per a totes les variables respecte d’aquests centres 
inicials o “llavors” per a cada una de les imatges o variables d’entrada. 
 
Un cop el programa ha acabat de calcular, el mòdul agrupa els píxels segons 
aquests criteri de distàncies estadístiques i comprova que es compleixen tots 
els paràmetres de cohesió interna de grup definits per l’usuari. Si no es dona el 
cas, es recalculen els centres de classe i es torna a fer el mateix procés fins 
que es compleixin els criteris definits al principi o bé es realitzin el màxim 
nombre d’iteracions considerades per l’usuari. 
 
Així doncs, el programa demana una sèrie de paràmetres a l’hora de realitzar 
els clusters o conglomerats, que poden modificar la imatge de sortida i el 
nombre de classes resultant, fet que obliga a un curós estudi de la situació de 
les variables abans de fer-ne el tractament estadístic i a la realització d’una 
gran nombre de proves. 
 
Els paràmetres del mòdul són els següents: 
 

- Nombre de centres cluster inicials (i màxim) en la diagonal multivariant. 
- Nombre de centres cluster inicials (i màxim) en l’espai multivariant. 
- Distància mínima entre centres clusters 
- Llindar de convergència: quan el percentatge de píxels que canvien de 

cluster entre les dues iteracions queda per sota d’aquest llindar el procés 
finalitza. 

- Nombre màxim d’iteracions (si no s’assoleix abans el llindar de 
convergència) 

- Mínim nombre de píxels que han de formar un cluster: àrea mínima que 
desitgem que tingui com a mínim la nostra unitat funcional de paisatge 

- Mínima similitud entre classes 
- Nombre de desviacions estàndard que se sumaran i restaran al valor 

mitjà per a calcular on es disposaran els centres de classe inicials en la 
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diagonal multivariant; si es dona valor zero, aleshores s’agafa el rang de 
valors de tota la imatge 

- Tipus de distancia; Euclidiana o Eixample. En el nostre cas varem fer 
servir la distància euclidiana (estadística) 

 

2.2.3 Banc de proves de processos cluster. 
 
 
Per tal de comprendre el funcionament del mòdul ISODATA així com del 
comportament de les variables davant l’anàlisi cluster es preparen un gran 
nombre de proves per tal d’ajustar millor el mapa als objectius desitjats. 
 
Es van realitzar cronològicament el següents bancs de proves: 
 

1r. Variables de clima i relleu entrades sense cap tipus de tractament. 
 
2n. Variables de clima i relleu estandaritzades prèviament. 
 
3r. Entrada de tan sols dues variables (clima i relleu) corresponents al 
primer component principal confeccionades a partir de l’anàlisi de 
Components Principals3 (ACP) de les variables esmentades 
anteriorment. 
 
4rt. Entrada de variables climàtiques tractades matemàticament (AT, 
PMA, BHM) i de tan sols una variable de relleu resultat de l’ACP de les 
variables de relleu. (consultar Annex.7; Annex.9)  
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.1 Esquema d’agregació de variables de la 4rt banc de proves 
de  clusters. Font:Elaboració pròpia 

 

                                                
3 Anàlisi de Components Principals: tècnica estadística de síntesi de la informació, o reducció 
de la dimensió (número de variables). D’aquí en surten noves variables (components principals) 
o factors que seran combinació lineal de les variables originals, i a més seran independents 
entre sí. L’ACP ha estat realitzat mitjançant el software SPSS 12.0. 
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Cada banc conté diferents proves amb els paràmetres amb els que el mòdul 
ISODATA ens permet fer l’anàlisi, resultant així un gran nombre de mapes. 
Aquests, són posteriorment interpretats i analitzats mitjançant zones de control.  
 
Les zones de control són elements i comportaments territorials escollits a partir 
del coneixement de camp de l’equip de la Unitat de Botànica per tal de validar 
els resultats cartogràfics. 
 
D’aquests bancs de prova, el 4rt banc de proves correspon a la fase definitiva a 
partir de la qual es deriva el mapa de paisatges funcionals (veure Annex.10). 
En termes generals, aquestes fases poden anar repetint-se fins ajustar-se al 
mapa que compleix la diferenciació proposada per les zones de control.  

 

2.3 ORGANIGRAMA DEL MÈTODE CLUSTERING 
ITERATIU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.2.2 Organigrama de la metodologia emprada. 

Font: Elaboració pròpia. 
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3. RESULTATS 
 

3.1 ANÀLISI CLUSTER 
 
 
El mòdul ISODATA ens ha fet descartar d’entrada les variables introduïdes sense 
cap tipus de tractament (banc de proves 1) ja que el nombre de classes era 
força elevat, a més els resultats no complien amb els mínims d’identificació dels 
principals paisatges catalans. A més, és important recalcar que les variables 
(bandes) haurien d’haver estat estandaritzades abans de començar el procés, 
per tal d’evitar que possibles efectes d’escala tinguessin influència en el procés. 
 
Pel que fa al banc de proves 2, les variables estandaritzades resultaven en 
mapes més acurats tot i que el número de classes continuava essent molt 
elevat per als objectius fixats i quan es forçava els clusters per obtenir menys 
categories el  programa acabava unint zones de Catalunya  molt diferents a 
nivell funcional. 
 
El comportament de les proves realitzades al banc de proves 3 s’ajustaven més 
a les expectatives esperades en un principi. Tot i això, l’anàlisi de les imatges 
de sortida del banc de proves 3 mostraven el pes del component relleu sobre el 
climàtic. D’aquesta manera,  zones amb un règim climàtic diferent (sobretot a 
nivells de precipitació)  acabaven classificades igual ja que posseïen 
característiques de relleu similars, com per exemple  les planes de l’Empordà i 
el delta de l’Ebre, de funcionament molt diferent. 
 
L’inconvenient afegit són grans diferències entre les situacions als Pirineus i a 
les situacions àrides de les terres de Ponent, que provoca que el mètode 
cluster agrupi situacions dins la zona mediterrània que, malgrat ser zones 
homogènies a escala catalana, la experiència ens mostra que es comporten de 
manera diferent a nivell funcional i fisiognòmic.  
 
Dintre la regió mediterrània la línia dels 400 mm de precipitació representa una 
barrera fisiognòmica entre la vegetació forestal i les màquies, alhora que la dels 
650 mm aproximadament significa la frontera entre la Ibèria seca i la Iberia 
humida. Però aquestes diferències, malgrat tenir una rellevància fonamental pel 
paisatge, són poc significatives numèricament si es comparen amb tot el rang 
de pluviositat de Catalunya, on trobem valors per sobre del 900 mm.  
 
Així doncs, es va crear un banc de proves 4 de processos cluster es donà més 
pes a la pluviositat i es varen modificar algunes variables climàtiques per  tal de 
minimitzar l’agregació de zones mediterrànies diferents i donar més pes a la 
barrera de la pluviositat dels 600mm de precipitació mitjana anual.   
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Els canvis realitzats en les variables són els següents: 
 

- Afegir la variable Precipitació mitjana anual per tal de donar més pes 
a les diferències de precipitació (inicialment no va ser considerada 
aquesta variable). 

- Transformar les variables Precipitació mitjana anual i Balanç hídric 
anual a Logaritme de la Precipitació Mitjana Anual i Logaritme del 
Balanç hídric anual. D’aquesta manera, s’aconsegueix augmentar el 
rang entre els valors més baixos (conca mediterrània) i comprimir el 
rang dels valors més elevats (regió pirenaica-eurosiberiana). 

 
 
El resultats d’aquests canvis va ser una bateria de proves que s’adia als 
objectius inicials. D’aquestes proves s’escollí el mapa més adient (27 
categories que complien amb les àrees de referència delimitades a priori 
mitjançant el coneixement de camp) que reflexa mitjançant el mètode de 
clustering els paisatges funcionals. 
 
 
 
BANC DE 
PROVES 

VARIABLES RESULTAT COMPARACIÓ AMB 
ZONES DE 
CONTROL 

 
1r 

 
-Variables sense 
estandaritzar 

· Moltes categories 
 
· No identifiquen zones de 
control 
 

 
NO SATISFACTORI 

 
 

2n 

 
 
-Variables 
estandaritzades 

· Moltes categories 
 
· Uneix categories dispars 
al forçar el banc de proves 
a rebaixar  el nombre de 
categories 

 
 
NO SATISFACTORI 

 
 

 
3r 

 
-1r component 
principal de clima 
 
-1r component 
principal de relleu 

 
· Identifica la majoria de les 
zones de control 
 
· Uneix categories dins la 
regió mediterrània pel pes 
del relleu i l’efecte escala 

 
 
 
NO SATISFACTORI 

 
 
 
 

 
 
 

4rt 

-Variables climàtiques 
tractades 
estadísticament (AT, 
PMA, BHM) 
 
-1r Component 
principal de relleu 

· Identifica les zones de 
control proposades. 
 
· Discrimina diferències 
dintre la regió Mediterrània 

 
 
 

SATISFACTORI 

Taula 3.1 Síntesi dels resultats dels bancs de prova de l’anàlisi cluster. Font: Elaboracio pròpia 
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3.2 EL MAPA DE PAISATGES FUNCIONALS DE 
CATALUNYA (MPFC) 

 
 
El resultat de la metodologia emprada és un mapa de Catalunya dividit en 26 
categories amb una resolució espacial de 180m . Tot i que la llegenda estigui 
numerada del 1 al 27, val a dir que la categoria número 22 no ha estat 
considerada com a tal, ja que corresponia a una zona molt determinada on les 
dades de les estacions climàtiques eren errònies i per tant falsejava la 
categoria. La solució que s’ha optat ha estat de fagocitar la classe 22 
mitjançant un filtre de finestra 3 píxels, per tant, les classes veïnes a la taca de 
22 han guanyat terreny mitjançant aquest criteri. En principi, aquest criteri és 
correcte ja que caldria esperar que aquests píxels s’assimilessin als PF veïns, 
tot i això no es pot assegurar que aquesta taca pertanyi a una altra PF diferent 
de les veïnes, però la manca de dades ens obliga a no fer especulacions 
errònies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3.1 Mapa de Paisatges Funcionals de Catalunya. 
                                              Colors corresponents al nivell de generalització 2. 
                                              Polígons corresponents al nivell de generalització 1. 
                                              Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 

10 0 50 km

N

Mapa Català de Paisatges Funcionals
Nivell de Generalització 2
Font:Elaboració Pròpia
Data de Realització:15/06/2005



                       
  Unitat de Botànica                      Identificació de Paisatges Funcionals mitjançant anàlisi cluster 
 

12 

El mapa mostra diferents PF i la relacions entre ells. A partir d’aquesta 
cartografia podem distingir els principals elements de Catalunya, i més enllà de 
reconèixer-los, podem establir similituds i funcionaments si més no similars 
entre diferents parts del territori. 
 
Així doncs, la Plana de Lleida  i la Plana de Vic (que mostra comportament 
similar a la part septentrional de la Plana de Manresa) són fàcilment 
reconeixibles.  
 
Les parts altes dels Pirineus estan molt ben marcades (gris clar, PF6)  així com 
les vessants més baixes i orientades cap al sud d’aquestes muntanyes (blau 
clar, PF7). Cal afegir  també la identificació del Montseny així com la relació 
que mostra amb els PF del Pirineu (són els mateixos) alhora que també 
s’entreveu la connexió Montseny-Guilleries cap al Nord. 
 
Pel que fa a la zona litoral podem reconèixer les principals muntanyes litorals i 
prelitorals i els cims litorals més baixos. D’altra banda, es limita molt bé el què 
és el litoral català nord (amb una fisiognomia diferent, ja que trobem 
precipitacions per sobre 600mm) i el litoral català sud (amb precipitacions 
inferiors als 600mm). 
 
D’altres elements importants també són fàcilment visibles, tot i no constituir ells 
mateixos una entitat cluster, es el cas dels Ports de Beseit, el Montsant, o el 
Cadí; on es constitueixen com una agrupació de diferents clusters, ja sigui per 
efecte vall (vessant solana/ obaga) o per efectes d’altitud-clima. Tot i això, allò 
important que cal remarcar és que aquestes agrupacions de clusters abans 
esmentades (muntanyoses principalment), mostren també taques de PF 
situades a latituds més elevades, fet que ens demostra que a través del mapa 
podem establir relacions topo-climàtiques interessants. 
 
Fenòmens climàtics rellevants també queden reflexats en el mapa, com per 
exemple l’efecte vessant (soleia-obaga) o ombres de pluviositat, on podem 
notar l’aparició de categories de PF que en principi haurien de ser força 
estranys a aquelles latituds i que alhora ens fan relacionar la zona amb latituds 
més baixes 
 
Més enllà dels elements geomorfològics catalans que hi podem identificar, pels 
quals el mapa dona una resposta satisfactòria, existeix tota una part del territori 
sense aquestes condicions topogràfiques o climàtiques tant especials. Es tracta 
doncs de zones que presenten un continu de condicions que van canviant 
gradualment en l’espai i és fa difícil d’agrupar sota una mateix nom. Moltes 
d’aquestes zones podrien ser caracteritzades com a transició, tot i així, el 
mètode utilitzat es capaç de donar resposta a aquesta necessitat i pot 
discriminar comportaments dintre aquestes zones, malgrat que la incertesa en 
la classificació es força elevada (veure apartat 3.2.3 Tractament de la incertesa: 
aproximació FUZZY).    
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3.2.1 Descripció dels Paisatges Funcionals (PF) 
 
Aquest apartat sintetitza els resultats obtinguts per a cada cluster o PF tant a 
nivell topo-climàtic com a nivell de cobertes. La descripció es realitza mitjançant 
un mapa situacional del PF a Catalunya, una taula-resum de les condicions 
topo-climàtiques i una Caracterització de cobertes/usos.  
 
La taula resum exposa les condicions topo-climàtiques descrites 
quantitativament i una avaluació qualitativa d’aquestes (característica no 
numèrica expressada en funció d’una escala decidida a partir de l’estudi del 
comportament de les variables en els clusters, veure d’ Annex.11 a Annex.14). 
 
Per a la caracterització de les cobertes, s’ha modificat el Mapa de Cobertes del 
Sòl de Catalunya (MCSC, 1999) a través de l’Inventari Forestal i Ecològic de 
Catalunya (IEFC, 1995)  i s’han caracteritzat les masses boscoses a nivell 
fisiognòmic per tal de tenir major detall de la situació. Posteriorment, se li han 
afegit els usos del sol provinents del Mapa de Classificació d’Usos del Sòl  de 
Catalunya (CUSC, 2002). En aquest anàlisi es tenen en compte les 
cobertes/usos majors d’un 10% sobre el total de la superfície sempre que 
sumin més del 65% del total de la superfície del PF. En cas negatiu, es tenen 
en compte les successives capes per sota del 10% fins arribar al llindar del 
65%. S’inclou també un % de definició, que és la suma de les cobertes 
tingudes en compte en aquest anàlisi sabent d’aquesta manera el percentatge 
de la superfície total del PF explicada per la Caracterització de cobertes/usos 
realitzada. 
 
S’ha incorporat una petita definició per a cada PF. Es tracta d’una breu 
caracterització mitjançant la qual es pretén identificar el cluster a nivell 
geogràfic. S’han fet servir patrons reconeixibles del territori (si és possible) i les 
capitals de comarca incloses. 
 
D’aquesta manera, els 26 Paisatges Funcionals queden descrits a partir de les 
condicions que s’hi donen. 
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3.2.1.1 PAISATGE FUNCIONAL 1 
 
Superfície: 80773.2 ha          Definició: 1era línia de la costa, zones relativament 

muntanyoses.  
Barcelona-Reus-Tarragona 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Matollars    33.2% 
Esclerofil·les perennifòlies  16.5% 
Coníferes de Terra Baixa  11.2% 
Nuclis Urbans   10.6% 
                                                                

 
Fig.3.2 Situació del PF1 al MPFC.   % de definició: 71.5%                      
Font: Elaboració pròpia. 

Condicions topo-climàtiques: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  13.4 ºC 8.2 Baixa 
Balanç hídric  55.6 mm 9.9 Mig 
Precipitació  685.0 mm 95.8 Mitjana 
Rugositat  9.9 5.0 Baixa 
Alçada 350.1 m 516.6 - 

Taula 3.2 Condicions topo-climàtiques PF1. Font: Elaboració pròpia. 
 
  3.2.1.2 PAISATGE FUNCIONAL 2 
 
Superfície: 197179.9 ha     Definició:   Zona interior/pre-litoral. Vilafranca del 
Penedès-el Vendrell-Terrassa-Montblanc. 

 
Caracterització de cobertes/usos 

(% superfície sobre PF): 
 
Coníferes de Terra Baixa  20.3% 
Matollars     18.9% 
Fruiters de secà   14.9% 
Conreus herbacis de secà  10.7% 
Vinya     10.3%                                                              
 

% de definició: 75.1% 
 

Fig.3.3 Situació del PF2 al MPFC. 
Font: Elaboració pròpia. 
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Condicions topo-climàtiques: 
 
 

 
 
 
 
 

Taula 3.3 Condicions topo-climàtiques PF2. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 
 

3.2.1.3 PAISATGE FUNCIONAL 3 
 

Superfície: 142793.3 ha     Definició:  Olot-Ripoll. Pre-prinineu i sistema 
Tansversal 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Coníferes de Muntanya Mitjana  29.1% 
Esclerofil·les perennifòlies   25.2% 
Caducifolis (Rouredes seques)    8.6% 
Conreus herbacis de secà     8.4% 
                                                               
 

Fig.3.4 Situació del PF3 al MPFC.   % de definició:71.3% 
Font:Elaboració pròpia. 
 
 
 
 

Condicions topo-climàtiques: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  159.4 ºC 6.9 Baixa 
Balanç hídric  74.1 mm 7.9 Alt 
Precipitació  912.3 mm 88.0 Alta 
Rugositat  12.9 3.5 Mitjana 
Alçada 673.4 m 315.8 - 

Taula 3.4 Condicions topo-climàtiques PF3. Font: Elaboració pròpia. 
 

 
 

 
 

3.2.1.4 PAISATGE FUNCIONAL 4 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  165.5 ºC 8.2 Baixa 
Balanç hídric  47.6 mm 3.4 Mig 
Precipitació  614.6 mm 39.6 Mitjana 
Rugositat  6.5 2.5 Baixa 
Alçada 322.6 m 227.7 - 



                       
  Unitat de Botànica                      Identificació de Paisatges Funcionals mitjançant anàlisi cluster 
 

16 

 
Superfície: 101998.4 ha     Definició:   Delta de l’Ebre i condicions afins. 

Gandesa-Amposta 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Conreus herbacis de regadiu 23.3% 
Coníferes de Terra Baixa  18.5% 
Matollars          16.5% 
Conreus herbacis de secà    9.9% 
                                                               
                      
  % de definició: 68.2% 

Fig.3.5 Situació del PF4 al MPFC. 
Font: Elaboració pròpia 
 

Condicions topo-climàtiques: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  174.9 ºC 3.8 Alta 
Balanç hídric  38.5 mm 2.3 Baix 
Precipitació  521.6 mm 36.6 Baixa 
Rugositat  4.6 3.2 Baixa 
Alçada 320.2 m 281.1 - 

Taula 3.5 Condicions topo-climàtiques PF4. Font: Elaboració pròpia. 
 
 

3.2.1.5 PAISATGE FUNCIONAL 5 
 
Superfície: 127840.7 ha        Definició:  Planes litorals de la meitat Nord. 

Figueres-Sant Feliu de Llobregat. 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Esclerofil·les perennifòlies            22.1% 
Conreus herbacis de regadiu       18.0% 
Conreus herbacis de secà           15.7% 
Coníferes de Terra Baixa            12.3% 
                                                                
                     
 

Fig.3.6 Situació del PF5 al MPFC.  % de definició: 68.1% 
Font: Elaboració pròpia. 
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Condicions topo-climàtiques: 

 
VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  136.9 ºC 5.3 Baixa 
Balanç hídric  57.0 mm 4.5 Mig 
Precipitació  734.4 mm 67.5 Mitjana 
Rugositat  4.9 3.0 Baixa 
Alçada 103.6 m 165.8 - 

Taula 3.6 Condicions topo-climàtiques PF5. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 
 
  3.2.1.6 PAISATGE FUNCIONAL 6 
 
Superfície: 150624.4 ha        Definició:  Zones culminals de Catalunya. Altes 

Muntanyes 
       

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Prats i herbassars   41.6% 
Matollars          16.3% 
Coníferes d’Alta Muntanya  15.5% 
                                                               
                      
 
 

Fig.3.7 Situació del PF6 al MPFC.   % de definició: 73.4% 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 
 
 

Condicions topo-climàtiques: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  129.9 ºC 10.0 Baixa 
Balanç hídric  84.4 mm 11.5 Alt 
Precipitació  958.7 mm 142.4 Alta 
Rugositat  25.5 5.1 Alta 
Alçada 2001.6 m 563.0 - 

Taula 3.7 Condicions topo-climàtiques PF6. Font: Elaboració pròpia. 
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  3.2.1.7 PAISATGE FUNCIONAL 7 
 
Superfície: 52821.7 ha       Definició:   Zones pre-culminals de 

Catalunya.Majoritariament vessants solanes. 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Prats i herbassars   31.1% 
Matollars          27.3% 
Coníferes d’Alta Muntanya  12.0% 
                                                               
                      
 
 

Fig.3.8 Situació del PF7 al MPFC.   % de definició:70.4% 
Font: Elaboració pròpia. 
 

Condicions topo-climàtiques: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  137.7 ºC 11.0 Baixa 
Balanç hídric  75.0 mm 14.1 Alt 
Precipitació  866.3 mm 147.6 Alta 
Rugositat  30.2 6.5 Alta 
Alçada 1810.4 m 516.4 - 

Taula 3.8 Condicions topo-climàtiques PF7. Font: Elaboració pròpia. 
 

3.2.1.8 PAISATGE FUNCIONAL 8 
 
Superfície: 119189.9 ha     Definició:   Serralada Pre-litoral, Litoral i i Pre- 

Pirinieu Occidental. 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF):): 

 
Matollars     24.9% 
Coníferes de Terra Baixa  24.0% 
Esclerofil·les perennifòlies    15.2% 
Coníferes de Muntanya Mitjana 13.6%                                                              
 
 
. 

Fig.3.9 Situació del PF8 al MPFC.   % de definició 77.6% 
Font: Elaboració pròpia 
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Condicions topo-climàtiques: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3.9 Condicions topo-climàtiques PF8. Font: Elaboració pròpia. 
 
 

3.2.1.9 PAISATGE FUNCIONAL 9 
 
Superfície: 51282.7 ha     Definició:  Transició Pre-litoral a les Planes 

Interiors Meridonals. 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Matollars     50.0% 
Coníferes de Terra Baixa  14.3% 
Coníferes de Muntanya Mitjana 11.8%                                                              
 
              
         

% de definició: 76.1% 
 
 
 

 
 

Condicions topo-climàtiques: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  166.5 ºC 7.5 Baixa 
Balanç hídric  45.6 mm 6.2 Mig 
Precipitació  563.1 mm 70.8 Baixa 
Rugositat  17.7 6.4 Mitjana 
Alçada 722.7 m 493.6 - 

Taula 3.10 Condicions topo-climàtiques PF9. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  162.6 ºC 8.1 Baixa 
Balanç hídric  53.4 mm 5.5 Mig 
Precipitació  676.8 mm 62.9 Mitjana 
Rugositat  13.0 4.2 Mitjana 
Alçada 616.3 m 396.8 - 

Fig.3.10 Situació del PF9 al MPFC. 
Font: Elaboració pròpia. 
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3.2.1.10 PAISATGE FUNCIONAL 10 
 
Superfície: 128828.9 ha     Definició:   Sistema Transversal i Pre-litoral. 

Banyoles-Santa Coloma de Farners-Girona 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Esclerofil·les perennifòlies  22.1% 
Conreus herbacis de secà  18.9% 
Coníferes de Terra Baixa    18.6% 
Coníferes de Muntanya Mitjana 12.1% 
                                                               
                      

Fig.3.11 Situació del PF10 al MPFC.   % de definició: 71.7% 
Font:Elaboració pròpia 
 
 
 

Condicions topo-climàtiques: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  153.1 ºC 7.9 Baixa 
Balanç hídric  63.3 mm 4.9 Alt 
Precipitació  801.2 mm 49.2 Mitjana 
Rugositat  6.7 3.1 Baixa 
Alçada 326.9 m 288.3 - 

Taula 3.11 Condicions topo-climàtiques PF10. Font: Elaboració pròpia. 
 
 

 
3.2.1.11 PAISATGE FUNCIONAL 11 

 
Superfície: 144717.8 ha      Definició:  Area septentrional del Montseny-

Guilleries i Pre-Pirineu 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Esclerofil·les perennifòlies           33.6% 
Coníferes de Muntanya Mitjana   15.7% 
Caducifolis (Fagedes)                  10.1% 
Coníferes d’Alta Muntanya            7.5% 

 
 
 

Figura 3.12  Situació del PF11.   % de definició: 66.9% 
Font: Elaboració pròpia. 
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 . 
Condicions topo-climàtiques: 

 
VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  145.6 ºC 7.3 Baixa 
Balanç hídric  75.6 mm 9.6 Alt 
Precipitació  912.6 mm 100.3 Alta 
Rugositat  16.8 4.7 Mitjana 
Alçada 922.4 m 484.7 - 

Taula 3.12 Condicions topo-climàtiques PF11. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 
 

3.2.1.12 PAISATGE FUNCIONAL 12 
 
Superfície: 148505.4 ha         Definició:  Àrea de Boscos alpins. Vielha 

 
Caracterització de cobertes/usos 

(% superfície sobre PF): 
 
Coníferes d’Alta Muntanya           22.0% 
Coníferes de Muntanya Mitjana 21.7% 
Matollars    18.6% 
Prats i herbassars   11.8% 
 
                      
 
 

Fig.3.13 Situació del PF12.    % de definició: 74.1% 
Font:Elaboració pròpia 
. 
 
 
 
 

Condicions topo-climàtiques: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  148.3 ºC 7.1 Baixa 
Balanç hídric  77.4 mm 10.8 Alt 
Precipitació  910.1 mm 133.4 Alta 
Rugositat  27.5 5.5 Alta 
Alçada 1455.7 m 409.2 - 

Taula 3.13 Condicions topo-climàtiques PF12. Font: Elaboració pròpia. 
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3.2.1.13  PAISATGE FUNCIONAL 13 
 
 
Superfície: 92401.6 ha           Definició:  Pre-Litoral Meridional  

 
Caracterització de cobertes/usos 

(% superfície sobre PF): 
 
Matollars    38.2% 
Esclerofil·les perennifòlies  18.3% 
Coníferes de Terra Baixa  12.3% 
Coníferes de Muntanya Mitjana 11.8% 
                                                                 
 
 

Fig.3.14 Situació del PF13.    % de definició: 80.6% 
Font:Elaboració pròpia. 
 
 

Condicions topo-climàtiques: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  150.5 ºC 8.3 Baixa 
Balanç hídric  50.5 mm 6.4 Mig 
Precipitació  629.1 mm 81.9 Mitjana 
Rugositat  15.0 5.6 Mitjana 
Alçada 676.1 m 517.9 - 

Taula 3.14 Condicions topo-climàtiques PF13. Font: Elaboració pròpia. 
 
 

3.2.1.14  PAISATGE FUNCIONAL 14 
 
Superfície: 214685.6 ha        Definició:  Plana de Lleida i àrea d’influència. 

 
Caracterització de cobertes/usos 

(% superfície sobre PF): 
 
Conreus herbacis de regadiu 38.2% 
Conreus herbacis de secà  19.2% 
Fruiters de regadiu   16.7% 
Matollars    14.5% 
                                                                
 
 
 

Fig.3.15 Situació del PF14.    % de definició: 88.6% 
Font:Elaboració pròpia. 
 



                       
  Unitat de Botànica                      Identificació de Paisatges Funcionals mitjançant anàlisi cluster 
 

23 

 
Condicions topo-climàtiques: 

 
VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  206.3 ºC 4.7 Alta 
Balanç hídric  30.8 mm 2.6 Baix 
Precipitació  420.0 mm 33.0 Baixa 
Rugositat  3.0 1.6 Baixa 
Alçada 258.3 m 75.2 - 

Taula 3.15 Condicions topo-climàtiques PF14. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 
 

3.2.1.15 PAISATGE FUNCIONAL 15 
 
Superfície: 57312.4 ha          Definició: Transició del Pre-Pirineu cap a la Terra               

Baixa. 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície): 

 
Matollars    30.4% 
Coníferes de Muntanya Mitjana 28.7% 
Esclerofil·les perennifòlies  11.4% 

 
                      
 
 

Fig.3.16 Situació del PF15.     % de definició: 70.5% 
Font:Elaboració pròpia. 
 
 
 
 

Condicions topo-climàtiques: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  165.3 ºC 10.3 Baixa 
Balanç hídric  62.9 mm 10.9 Alt 
Precipitació  742.3 mm 134.6 Mitjana 
Rugositat  27.7 6.3 Alta 
Alçada 1216.8 m 315.6 - 

Taula 3.16 Condicions topo-climàtiques PF15. Font: Elaboració pròpia. 
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3.2.1.16 PAISATGE FUNCIONAL 16 
 
Superfície: 183646.4 ha        Definició:  Zona litoral i pre-litoral meitat Sud. 

Mataró-Valls-Vilanova i la Geltrú-Falset-Tortosa. 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Matollars    31.5% 
Coníferes de Terra Baixa  18.5% 
Fruiters de secà   13.2% 
Fruiters de regadiu    10.3% 
 
                                                                
                      

Fig.3.17 Situació del PF16.    % de definició: 73.5% 
Font:Elaboració pròpia. 
 

Condicions topo-climàtiques: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  153.2 ºC 7.2 Baixa 
Balanç hídric  43.8 mm 3.5 Mig 
Precipitació  575.2 mm 42.6 Baixa 
Rugositat  7.6 3.3 Baixa 
Alçada 276.8 m 246.2 - 

Taula 3.17 Condicions topo-climàtiques PF16. Font: Elaboració pròpia. 
 

3.2.1.17  PAISATGE FUNCIONAL 17 
 
Superfície: 139951.8 ha        Definició:  2a línia litoral meitat Nord. La Bisbal 

d’Empordà-(Balaguer)-Granollers-Sabadell-
(Puigcerdà) 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Esclerofil·les perennifòlies  24.5% 
Coníferes de Terra Baixa  23.2% 
Conreus herbacis de secà  17.3% 
                                                                
                      

Fig.3.18 Situació del PF17.    % de definició: 65.0% 
Font:Elaboració pròpia 
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Condicions topo-climàtiques: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3.18 Condicions topo-climàtiques PF17. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 
 
3.2.1.18 PAISATGE FUNCIONAL 18 

 
Superfície: 140013.4 ha      Definició:  2a linia-perímetre de les grans  

muntanyes. Berga 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Coníferes de Muntanya Mitjana 38.5% 
Esclerofil·les perennifòlies  16.4% 
Matollars    14.8%      
 
 
 

Fig.3.19 Situació del PF18.   % de definició: 69.7% 
Font:Elaboració pròpia 
 
 
 
 
 
 

Condicions topo-climàtiques PF18: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  160.6 ºC 7.0 Baixa 
Balanç hídric  70.9 mm 8.2 Alt 
Precipitació  864.2 mm 102.6 Alta 
Rugositat  21.4 5.5 Alta 
Alçada 1048.8 m 344.7 - 

Taula 3.19 Condicions topo-climàtiques PF18. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  146.1 ºC 6.9 Baixa 
Balanç hídric  58.6 mm 5.3 Mig 
Precipitació  742.1 mm 67.1 Mitjana 
Rugositat  6.2 2.9 Baixa 
Alçada 258.5 m 251.9 - 
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3.2.1.19 PAISATGE FUNCIONAL 19 

 
Superfície: 117806.4 ha      Definició:  Planes i fons de valls dels Pirineus i 

Pre-pirineus. Sort-El Pont de Suert. 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Matollars    30.6%                                                              
Coníferes de Muntanya Mitjana 27.2% 
Esclerofil·les perennifòlies  16.8% 
 
                      
 

Fig.3.20 Situació del PF19.    % de definició: 74.6% 
Font:Elaboració pròpia.  
 

Condicions topo-climàtiques PF19: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  180.4 ºC 8.8 Alta 
Balanç hídric  56.9 mm 7.9 Mig 
Precipitació  708.4 mm 108.9 Mitjana 
Rugositat  20.7 4.6 Alta 
Alçada 866.3 m 191.6 - 

Taula 3.20 Condicions topo-climàtiques PF19. Font: Elaboració pròpia. 
 
 

3.2.1.20 PAISATGE FUNCIONAL 20 
 

Superfície: 108695.5 ha      Definició:  2a linia-perimetre Sud de la Plana de 
Lleida. Lleida-Cervera-Mora d’Ebre.  
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Coníferes de Terra Baixa  31.7% 
Matollars    24.9%                                                              
Fruiters de secà   19.6% 
Conreus herbacis de secà  11.1% 
 
                        
 

Fig.3.21 Situació del PF20.Font:   % de definició: 87.3% 
Elaboració pròpia 

. 
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Condicions topo-climàtiques PF20: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  183.6 ºC 5.3 Alta 
Balanç hídric  34.3 mm 2.5 Baix 
Precipitació  458.1 mm 33.0 Baixa 
Rugositat  6.1 1.9 Baixa 
Alçada 406.9 m 147.7 - 

Taula 3.21 Condicions topo-climàtiques PF20. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 

3.2.1.21 PAISATGE FUNCIONAL 21 
 

Superfície: 42716.2 ha            Definició: Transició de la s. Pre –litoral cap a la 
Plana de Lleida i dperessió l’Ebre. 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Matollars    48.9%                                                              
Coníferes de Terra Baixa  30.0% 
Fruiters de secà   12.4% 
 
                      
 

Fig.3.22 Situació del PF21.   % de definició: 91.3% 
Font:Elaboració pròpia. 
 
 
 
 

Condicions topo-climàtiques PF21: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  184.9 ºC 6.0 Alta 
Balanç hídric  31.6 mm 3.4 Baix 
Precipitació  414.1 mm 45.6 Baixa 
Rugositat  9.0 3.1 Baixa 
Alçada 325.5 m 193.8 - 

Taula 3.22 Condicions topo-climàtiques PF21. Font: Elaboració pròpia. 
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3.2.1.22 PAISATGE FUNCIONAL 23 
 
Superfície: 151952.8 ha         Definició:  Igualada-Les Borges Blanques. 

 
Caracterització de cobertes/usos 

(% superfície sobre PF): 
 

Matollars     25.0% 
Coníferes de Terra Baixa  19.8% 
Conreus herbacis de secà    19.3% 
Coníferes de Muntanya Mitjana 13.2%                                                              
 
                      
 
 

Fig.3.23 Situació del PF23.    % de definició: 77.3% 
Font:Elaboració pròpia. 
 

Condicions topo-climàtiques PF23: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  179.1 ºC 6.8 Alta 
Balanç hídric  44.1 mm 3.6 Mig 
Precipitació  565.0 mm 39.6 Baixa 
Rugositat  8.0 3.1 Baixa 
Alçada 539.9 m 227.3 - 

Taula 3.23 Condicions topo-climàtiques PF23. Font: Elaboració pròpia. 
            

3.2.1.23 PAISATGE FUNCIONAL 24 
 

Superfície: 76486.7 ha. 

 

 
 
 

 
 

Definició: Pre-Pirineu Occidental sec. Tremp-La 
Seu d’Urgell 
 
Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 
 
Matollars    36.5% 
Conreus herbacis de secà  15.4%                                                              
Coníferes de Muntanya Mitjana 10.4% 
Caducifolis (Rouredes seques)   7.5% 
 

Fig.3.24 Situació del PF24.    % de definició: 69.8%                       
Font:Elaboració pròpia.  
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Condicions topo-climàtiques PF24: 

 
VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  194.9 ºC 8.0 Alta 
Balanç hídric  48.6 mm 5.7 Mig 
Precipitació  627.0 mm 74.0 Mitjana 
Rugositat  13.4 4.1 Mitjana 
Alçada 564.3 m 152.4 - 

Taula 3.24 Condicions topo-climàtiques PF24. Font: Elaboració pròpia. 
 
 
 

3.2.1.24 PAISATGE FUNCIONAL 25 
 
Superfície: 186957.7 ha        Definició:  Planes Interiors Nord. Solsona-Vic 

 
Caracterització de cobertes/usos 

(% superfície sobre PF): 
 
Coníferes de Muntanya Mitjana 43.3% 
Conreus herbacis de secà  18.4%                                                     
Coníferes de Terra Baixa  11.0% 
Matollars    10.6% 
 
 
 
 

Fig.3.25 Situació del PF25.    % de definició: 83.3% 
Font:Elaboració pròpia.  
 
 
 

: 
Condicions topo-climàtiques PF25 

  
 

 
 
 
 
 
Taula 3.25 Condicions topo-climàtiques PF25. Font: Elaboració pròpia 
 
 
 
 
 
 

 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  175.6 ºC 7.1 Alta 
Balanç hídric  55.0 mm 4.8 Mig 
Precipitació  699.4 mm 58.0 Mitjana 
Rugositat  7.7 3.1 Baixa 
Alçada 590.32 m 187.4 - 
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3.2.1.25 PAISATGE FUNCIONAL 26 
 
Superfície: 126904.3 ha         Definició:  Zones planes de transició entre Plana 

de Lleida i Planes Interiors Nord. 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

Conreus herbacis de secà  26.9% 
Matollars    25.3%                                                           
Coníferes de Terra Baixa  10.0% 
Esclerofil·les perennifòlies  10.0% 
 
                      
 
 

Fig.3.26 Situació del PF26.    % de definició: 72.2% 
Font:Elaboració pròpia 
 

Condicions topo-climàtiques PF26: 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  192.5 ºC 6.9 Alta 
Balanç hídric  42.5 mm 3.8 Mig 
Precipitació  547.7 mm 45.0 Baixa 
Rugositat  7.0 3.0 Baixa 
Alçada 498.6 m 146.5 - 

Taula 3.26 Condicions topo-climàtiques PF26. Font: Elaboració pròpia. 
 

3.2.1.26 PAISATGE FUNCIONAL 27 
 

Superfície: 100806.1 ha      Definició:  1a linia-perimetre Sud de la Plana de   
Lleida. Tàrrega. 
 

Caracterització de cobertes/usos 
(% superfície sobre PF): 

 
Matollars    29.9%                                                         
Fruiters de secà   25.6% 
Conreus herbacis de secà  21.6% 
Coníferes de Terra Baixa  11.3% 
 
                      

 
Fig.3.27 Situació del PF27    % de definició:88.4% 
Font:Elaboració pròpia. 
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Condicions topo-climàtiques PF27: 

Taula 3.27 Condicions topo-climàtiques PF27. Font: Elaboració pròpia. 
 

3.2.2 La llegenda jeràrquica: els nivells de 
generalització. 

 
 
El mètode cluster ens permet no tan sols classificar sinó a més relacionar 
aquests PF a partir de les distancies estadístiques entre ells, ja que cal pensar 
que com més a prop en distància (euclidiana) siguin, més s’hi assemblaran. És 
important recalcar doncs que els paisatges funcionals (PF) definits no són únics 
i irrevocables, sinó que són el producte d’una escala de treball i d’uns objectius. 
 
En aquest sentit, s’ha definit una llegenda jeràrquica que ens relaciona els 
clusters entre sí permetent l’usuari de definir la seva escala de treball o el seu 
grau de generalització.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.3.28 Dendrograma de distàncies entre clusters. Font:Elaboració pròpia. 
 
 
 
 

VARIABLES MITJANA DESVIACIÓ ESTÀNDARD AVALUACIÓ  
Amplitud tèrmica  193.8 ºC 6.0 Alta 
Balanç hídric  30.5 mm 2.4 Baix 
Precipitació  412.6 mm 38.4 Baixa 
Rugositat  4.7 1.6 Baixa 
Alçada 302.4 m 111.7 - 

Tree Diagram for 27  Variables

Unweighted pair-group average
Dissimilarities from matrix

0 20 40 60 80 100 120

(Dlink/Dmax)*100
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VAR00015
VAR00012
VAR00018
VAR00011
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VAR00002
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VAR00017
VAR00005
VAR00013
VAR00001
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La construcció d’aquests nivells de generalització s’ha fet de baix cap a dalt 
(bottom/top analysis) a partir de les distàncies entre els centroids dels clusters 
(veure Annex.41), de manera que el mapa de partida es el mapa de PF 
producte de l’anàlisi cluster amb el mòdul ISODATA (26 PF definits) i a partir de 
l’anàlisi de distàncies s’ha construït un dendrograma (Fig.3.28) mitjançant el 
qual s’han extret quatre nivells de generalització. 
 
El dendrograma ens explica la agregació entre els diferents clusters (VAR a la 
figura) a través de les distàncies (Dlink/Dmax) entre els centroids, el punt mig 
estadístic de cada PF. 
 
 
NIVELL INICIAL 
(0 Dlink/Dmax ) 

NIVELL 
1  

(8 Dlink/Dmax ) 

NIVELL 
2 

(15 Dlink/Dmax ) 
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(38 Dlink/Dmax ) 
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PF3_06 

 
 
 
 

PF4_03 
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PF 07 PF1_17 PF2_09 PF3_08 

PF4_04 

Taula 3.28 Taula-esquema dels nivells jeràrquics. Font:Elaboració pròpia. 
 
 
Així doncs, es defineixen quatre nivells de generalització i un nivell inicial (les 
26 categories del producte del mòdul ISODATA) configurant així cinc escales de 
treball que l’usuari pot escollir segons la seva conveniència.  
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3.2.3 Tractament de la incertesa: aproximació a la 
lògica borrosa o fuzzy. 

 
El MPFC és un mapa de zones funcionals delimitades, però la realitat és 
continua, el que fa interessant una aproximació fuzzy (veure Annex.42). 
Aquesta, és una extensió de la lògica booleana juga amb el concepte de 
veritats parcials. Mentre que la lògica clàssica s’expressa en termes binaris 
(veritat o fals) la lògica borrosa s’expressa en “graus de veritat”, on les 
classificacions tenen en compte el grau de pertinença a diversos grups. Cal ser 
conscients però, que l’establiment de marques, límits o fronteres entre zones 
són del tot justificables de cara a la gestió. Tot i així cal tenir present de com 
d’acurada és la classificació i fins a quin punt les fronteres són tant marcades o 
no, es a dir, cal matisar-les. 
 
S’ha elaborat un mapa d’incerteses mitjançant el mòdul Fuzclas del SIG 
IDRISI32 que treballa amb lògica borrosa, i s’ha obtingut a partir d’aquí el grau 
d’incertesa del MPFC (que té a veure amb el grau de pertinença a la classe 
assignada al píxel. Aquesta classificació d’incertesa mesura el grau (de 0 a 1) 
pel qual una classe es defineix clarament com a caracteritzadora d’un píxel en 
concret, o d’una altra manera, el grau de pertinença del píxel a una classe per 
sobre de les altres (veure Annex.43). El fet que un píxel tingui una incertesa 
elevada, voldrà dir que no hi ha cap classe a la qual es pugui assignar d’una 
manera clara per sobre de les altres classes existents al mapa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.3.29 Mapa d’incertesa del MPFC. Font:Elaboració pròpia. 
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Com es pot observar al mapa de classificació d’incerteses, els principals 
elements topo-climàtics de la geografia catalana poden ser observats i tenen 
una incertesa força baixa (grau de pertinença a la classe força elevat) fet que 
en part reforça el mètode fet servir per determinar el número de clusters o PF 
finals (anàlisi mitjançant zones control o elements típics de la geografia 
catalana). 
 
A més, és pot apreciar amb incerteses baixes la banda dels Pirineus, les 
fondalades i d’altres zones que tenen condicions força particulars, com per 
exemple el cas de la Plana de Lleida, amb un grau d’incertesa de la 
classificació baix. 
 
La zona litoral i pre-litoral es denota com a zona d’incertesa molt elevada on les 
classificacions són més difícils d’ajustar ja que els píxels molts cops podrien 
pertànyer tant a una classe com a una altra. Això fa pensar que en aquesta 
àrea de Catalunya les zones que presenten patrons topo-climàtics molt 
graduals i que per tant l’assignació a una categoria de PF presenta inexactitud 
que matisa els límits proposats al MPFC per a aquesta zona. 
 
 

3.4 RESULTATS COMPARATS: L’MPFC davant 
altres mapes. 

 
 

3.4.1 L’MPFC i el Mapa de Series de Vegetación de 
España. 

 
 
El mapa de series de vegetación de España (Rivas-Martinez,1987) fa possible 
una validació indirecta del MPFC ja que caldria esperar que la vegetació 
potencial fos coherent amb els PFs definits. D’aquesta manera, podem 
comparar dues metodologies completament diferents a l’hora de definir 
condicions del paisatge. 
 
Hem realitzat una màscara per la zona de Catalunya que ens ha permès 
extreure la representació, en percentatge de píxels, de la vegetació potencial 
per a cada PF a través de la combinació analítica de capes.  
 
Posteriorment s’ha establert de forma qualitativa un percentatge de píxels que 
estarien disconformes entre una cartografia i una altra, en darrer terme, entre 
una aproximació interpretativa (Rivas-Martinez) i una de numèrica (MPFC). 
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Taula 3.29 Taula de la combinació de capes entre el MPFC i el Mapa de series de Vegetacion 
de Espanya. Font: Elaboració pròpia. 
 

PAISATGE 
FUNCIONAL 

VEGETACIÓ 
POTENCIAL 

% sobre el total de 
píxels del cluster 

% píxels 
disconformes4 

Alzinar litoral 46.5 1 
Suredes 30.9 

0.8 aprox. 

Alzinar litoral 61.2 2 
Alzinar continental 30.7 

- 

Rouredes de Roure 
Martinenc 

45.8 3 

Alzinar litoral 19.4 

 
30% aprox. 

Alzinar litoral 42.8 
Omedes 29.2 

 
4 

Alzinar continental 22.2 

 
25 % aprox. 

 
Alzinar litoral 44.7 5 

Suredes 39.6 
- 

Pinedes de Pi Negre 
d’alta muntanya 

calcària 

 
38.1 

Prats alpins acidòfils 19.8 

 
 
 
6 

Pinedes de Pi Negre 
amb neret 

17.9 

 
 

- 
 

Pinedes de Pi Negre 
d’alta muntanya 

calcària 

 
38.2 

Pinedes de Pi Roig 21.6 

 
 
 
7 

Pinedes de Pi Negre 
amb neret 

17.7 

 
 
 

20% aprox. 

8 Alzinar litoral 72.5 0.4% aprox. 
9 Alzinar litoral 79 5% aprox. 

Alzinar litoral 42.4 
Suredes 23.5 

 
10 

Rouredes de Roure 
Martinenc 

14.7 

 
12% aprox. 

 

Alzinars 19.7 
Suredes 15.4 

 
11 

Fagedes 14.6 

         
10%aprox. 

 
Pinedes de Pi Roig 39.6  

 
12 

Pinedes de Pi Negre 
d’alta muntanya 

calcària 

 
24.4 

 
 

9% aprox. 
 

Alzinar litoral 70.9 13 
Alzinars 17.9 

- 

Alzinar continental 71.4 14 
Garrigues 14.8 

10% aprox. 

Pinedes de Pi Roig 50.1 15 
Alzinar continental 27.3 

- 

Alzinar litoral litoral 58.2 16 
Alzinars continentals 37.6 

17% aprox. 
 

Litoral 65.5 17 
Suredes 21.9 

- 

                                                
4 percentatge de píxels de vegetació clarament no corresponent als estàndards de les 
condicions topo-climàtiques del PF o en % clarament esbiaixats. Anàlisi qualitativa a partir del 
coneixement de camp de l’equip de la Unitat de Botànica. 



                       
  Unitat de Botànica                      Identificació de Paisatges Funcionals mitjançant anàlisi cluster 
 

36 

Pinedes de Pi Roig 34.3  
18 Rouredes de Roure 

Martinenc 
33.2 

- 

Alzinar continental 48.6 
Rouredes de Roure 

Martinenc 
24.7 

 
 

19 
Rouredes de Roure 

reboll 
16.7 

 
 

8% aprox. 

Alzinar continental 47.7 20 
Alzinar litoral 46.9 

20% aprox. 
 

21 Alzinar litoral 75 40% aprox. 
Alzinar continental 44.4 
Rouredes de Roure 

reboll 
27.4 

 
23 

Alzinar litoral 26.4 

 
15% aprox. 

 

Rouredes de Roure 
reboll 

61.6 24 

Alzinar continental 23.8 

 
40% aprox.  

Alzinar continental 42.9 
Rouredes de Roure 

reboll 
26 

 
 

25 
Rouredes de Roure 

Martinenc 
25.4 

 
20% aprox. 

 

Alzinar continental 56.4  
26 Rouredes de Roure 

reboll 
39.9 

15% aprox. 
 

Alzinar continental 62.5 27 
Garrigues 24.4 

2% aprox. 

 
Els resultats globals que se’n poden extreure de la taula són força favorables 
en termes generals. Tot i que en principi  puguin semblar percentatges de 
disconformitat força elevats, cal tenir en compte els supòsits de partida 
d’ambdós mapes: espècies indicadores, en el cas de Rivas-Martínez, i 
variables topogràfiques i climàtiques en el cas del MPFC. Per tant, 
percentatges per sota d’un vint per cent no són considerats com a rellevants. 
 
La majoria de percentatges per sota del vint per cent corresponen, entre 
d’altres, al sobredimensionament del percentatge de píxels que corresponen a 
vegetació de ribera i fondalades. Aquestes formacions, malgrat poder estar 
distribuïdes en elevats percentatges respecte la superfície total del PF, la seva 
representativitat o ocupació s’esperaria molt menor.. 
 
El PF3 (Pre-Pirineus i Sistema Transversal.Olot-Ripoll) presenta una 
disconformitat d’un 30%. En aquest cas, es considera el percentatge d’alzinar 
continental infradimensionat per al territori del PF en qüestió. En canvi, en el 
cas del PF4 (Delta de l’Ebre i condicions afins.Gandesa-Amposta) amb un 25% 
de disconformitat, trobem un sobredimensionament de les Omedes (29.2% 
segons l’anàlisi). 
 
En el cas del PF21 (Transició Pre-litoral cap a la Plana de Lleida i la Depressió 
de l’Ebre), té un 40% de disconformitat, el mateix que el PF24 (Pre-Pirineu 
Occidental sec.Tremp-La Seu). En ambdós casos succeeix el mateix tipus de 
disconformitat, una infravaloració dels percentatges de l’alzinar continental en 
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favor de l’alzinar litoral en el primer cas, i de les rouredes de roure reboll en el 
segon. 
 
Les tendències observades són doncs positives en generals i es pot afirmar 
una relativa complementarietat entre els dos mapes malgrat algunes 
diferències i interpretacions ja mencionades.  
 

3.4.2 L’MPFC i el Atlas de los paisajes de España  
  
 

 
Fig.3.30 Mapa de les associacions de paisatge del Atlas de los paisajes de España 
Font:”Atlas de los paisajes de España”. VV.AA.,Ministerio de Medio Ambiente, 2003. 
 
L’Atles dels Paisatges d’Espanya (APE) permet una segona validació indirecta 
entre ambdues cartografies i entre dues metodologies. L’APE es basa en una 
metodologia visual i interpretativa mentre que, com s’ha apuntat diverses 
vegades en el present projecte, l’MPFC es fonamenta en criteris quantitatius 
(tot i que el coneixement de camp cobra força rellevància). 
 
La cartografia de l’APE, publicada pel Ministerio de Medio Ambiente, no està 
georeferenciada fet pel qual una anàlisi SIG no ha estat portada a terme. Per 
tant, la comparació entre ambdues només pot fer-se de forma qualitativa i 
visualment. Cal esmentar que la comparació es fa a partir del mapa 
d’associacions del paisatge de l’APE, que equivaldria entre un nivell 1 i un nivell 
2 del MPFC. 
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Es pot observar una gran diferència de partida, l’APE considera grans fons de 
valls i zones urbanes i el Delta de l’Ebre com a paisatge mentre que el MPFC 
no. Aquesta diferència no pot ser considerada com a disconformitat dels mapes 
ja que realment es degut als supòsits de partida i dels diferents conceptes de 
paisatge, més visual en l’APE i en canvi més potencial en l’MPFC. 
 
Pel que fa a les altres zones de Catalunya, la tendència general és a una gran 
conformitat entre els dos mapes tot i que existeixen lleugeres diferències. D’una 
banda, trobem que l’APE considera la zona de la Plana de Lleida més cap al 
nord (tot i que també situa una zona de la mateixa categoria més al sud) 
mentre que en el MPFC aquestes dues zones quedarien més unides (Niv.2). 
 
L’altre tret marcat que diferencia ambdues cartografies és el fet que el MPFC 
manté una forta diferenciació altitudinal a través dels seus nivells de 
generalització, es a dir, una mateixa unitat a nivell morfològic podria tenir PFs 
diferents al llarg del seu recorregut altitudinal, mentre que l’APE considera com 
una mateixa associació de paisatges. Aquest fet es tradueix en la fragmentació 
observable al Pirineus i d’altres sistemes muntanyosos en l’MPFC mentre que 
tot representa una única associació de paisatges per a l’APE. 
 
Així doncs, l’MPFC i l’APE s’adiuen en termes generals donat el fort vincle 
entre geomorfologia i condicions climàtiques. D’aquesta manera, hi podem 
identificar les grans unitats paisatgístiques:les planes pre-litorals i litorals, les 
serralades litorals i pre-litorals, Pirineus i Pre-Pirineus, Depressió central, Plana 
de Lleida,...etc. Les diferències entre el concepte inicial del paisatge, més 
morfològic en l’APE i més topo-climàtic en l’MPFC, provoca diferències 
altitudinals i en la proporció que cada paisatge ocupa, fet palès en la distribució 
de les planes Pre-litorals, on les condicions d’aquestes s’expandeixen fins al 
centre del Principat. 
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4. CONCLUSIONS 
 

 4.1 CONCLUSIONS GENERALS: el MPFC 
 
El projecte realitzat assoleix l’objectiu principal proposat inicialment, 
aconseguint un mapa de paisatge funcional, format per 26 categories de 
paisatges.  
 
Mitjançant la metodologia proposada, és possible identificar zones de 
característiques topo-climàtiques homogènies (PF). Aquest nou enfocament 
fisico-ecològic del paisatge pot esdevenir molt útil a l’hora de desenvolupar 
planejament d’activitats humanes futures que amb una forta vinculació climàtica 
i topogràfica.  
 
Aquest projecte representa la primera aportació cartogràfica que es realitza 
sota aquesta aproximació funcional del paisatge. La única cartografia recent 
existent en aquest sentit seria el Atlas de Paisajes de España, que com ja s’ha 
observat, resulta força generalista per al territori català. 
 
A partir de l’anàlisi estadístic, el MPFC ens permet dibuixar diferents 
agrupacions de paisatges segons el nivell de generalització desitjat, eina bàsica 
de cara a la gestió ja es pot concretar l’escala de treball de l’usuari. És 
important afegir que, malgrat haver delimitat aquestes zones, el MPFC 
introdueix el concepte de lògica borrosa (fuzzy) mitjançant un mapa d’incertesa, 
que acota la classificació i posa de manifest el grau d’exactitud d’aquesta.   
 
A més, la descripció ulterior de cada Paisatge Funcional (PF), resultat de la 
combinació de les capes del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya  (MCSC, 
1999) amb l’Inventari Forestal i Ecològic de Catalunya (CREAF,1995) i la 
Classificació d’Usos del Sòl de Catalunya (CUSC,2002) (veure 3.2.1), aporta 
una descripció sobre les cobertes/usos existents per a cada PF, molt útil de 
cara a la gestió a més de matisar les dades topogràfiques i climàtiques de 
partida. 
 

 4.2 CONCLUSIONS ESPECÍFIQUES 
 

  4.2.1 Una metodologia semi-automatitzada 
 
La metodologia emprada s’ha consolidat com una forma d’identificació vàlida 
pel nostre territori i fàcilment aplicable a d’altres tot i que no es tracta d’un 
procés altament automatitzat com és pretenia en els objectius d’aquest 
projecte. 
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Així doncs, el fet de requerir diverses proves i un cert tractament de les 
variables adequat a cada territori fa que no puguem qualificar la metodologia 
cluster iteratiu com a automatitzada, però sí semi-automatitzada si es compara 
amb altres mètodes d’identificació de paisatges. 
 

  4.2.2 Reducció de la subjectivitat en la identificació 
 
Amb el projecte present, s’ha aconseguit el dibuix de zones mitjançant un sol 
criteri uniforme per a tot l’àmbit de treball. D’aquesta manera, el límits entre un 
paisatge i un altre han estat delineats a partir de mètodes numèrics, fet que 
afegeix objectivitat als resultats comparats amb els mètodes interpretatius usats 
per un equip d’especialistes, subjectes a errors de classificació interpretativa.  
 
Així doncs, la metodologia numèrica ha esdevingut satisfactòria per a la 
identificació de àrees funcionals. Cal constatar que, tot i que el present projecte 
es fonamenta en criteris numèrics, els criteris interpretatius hi són agregats fet 
que permet matisar els resultats, acotant-los a les condicions específiques del 
territori i tenint en compte el coneixement de camp. D’aquesta manera, el 
treball combina l’objectivitat dels mètodes numèrics amb els mètodes 
naturalístics que suposen una guia de partida sense la qual resultaria difícil 
classificar. 
 

4.3 LIMITACIONS I POSSIBLES MILLORES 
 

   4.3.1 Limitacions de les variables 
 
La classificació resultant intenta explicar a partir de comportaments topogràfics 
i climàtics la potencialitat de les zones, ara bé, és essencial que dades de tipus 
litològic i edafològic siguin presents en les successives millores d’aquesta 
classificació ja que constitueixen un factor abiòtic important de cara a la 
potencialitat del paisatge, tant a nivell d’activitat humana com a nivell d’activitat 
biològica.  
 
El principal problema però ha estat la manca d’informació digitalitzada existent 
actualment. Tot i existir una base geològica per a Catalunya, no estava 
actualitzada per a tot el territori i això ens va fer retardar la seva inclusió per 
edicions posteriors. 
   
Emperò, la inclusió d’informació de tipus categòric comportaria modificacions 
metodològiques importants ja que caldria pensar en nous mètodes d’agregació 
de variables continues i discretes. 
 
D’altra banda caldria tenir en compte les possibilitats que ens permet la 
teledetecció avui en dia. La introducció d’índex calculats a partir de les imatges 
de satèl·lit, com l’NDVI que permet saber l’estat de la vegetació, contenen 
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informació molt rellevant digna de ser tractada i afegida en l’anàlisi de cara a 
estudis posteriors. 
 
El refinament de variables complementaries com cobertes o usos del sòl hauria 
de ser tingut en compte. En aquest sentit cal fer especial èmfasi a les espècies 
arbustives dintre la modificació del Mapa de Cobertes. El resultat d’això és que 
un gran nombre de Paisatges Funcionals venien caracteritzats per un alt 
percentatge de la coberta “Matollars”, fet que no permet una caracterització 
idònia per a la gestió, ja que aquestes impliquen condicions climàtiques i de 
degradació que afegirien informació al cluster. 
 

  4.3.2 Manca de validacions directes 
 
Les validacions indirectes ens han servit per establir un marc general de 
validesa del projecte, tot i això, cal fer una validació sobre el terreny per tal 
d’aclarir fins a quin punt les diferències entre clusters són apreciables.  
 
D’aquesta manera, també es podria veure el rol dels nivells de generalització 
en la fisiognomia del paisatge i fins a quin punt els canvis d’escala es 
tradueixen en canvis visuals importants. 
 
Lamentablement, les validacions directes representen un cost econòmic i de 
temps no assumible pel pressupost i l’horitzó temporal del projecte, fet pel qual 
s’ha posposat aquesta fase per a projectes futurs. 
 
  4.3.3 Limitacions estadístiques 
 
Al llarg del projecte s’han assumit els comportaments de les variables 
climàtiques en distribucions normals. Així, per exemple, els PFs queden 
caracteritzats per una mitjana i una desviació estàndard. Desafortunadament, 
en les variables topo-climàtiques no es donen distribucions normals. 
 
Tot i això, es considera que per la quantitat de dades obtingudes, juntament 
amb mètodes estadístics robustos utilitzats en el projecte, la variació seria 
insignificant o relativament petita. De tota manera, refinaments posteriors 
podrien anar encaminats a la inclusió de mètodes d’estadística no paramètrica 
en el model.  

4.3.4 Alta variabilitat de les dades  
 
Malgrat els esforços computacionals i una agregació de píxels coherent, 
observem que en algunes variables el comportament intern del cluster és força 
divers, amb desviacions estàndards força elevades. 
 
D’aquí es desprèn que l’anàlisi píxel a píxel inclou a vegades píxels que tenen 
afinitat per un cluster donat que tenen una variable que s’apropa molt a les 
característiques mitges del cluster, tot i que s’escapen molt de la mitjana pel 
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que fa a les altres variables. Això, farà augmentar les desviacions d’aquestes 
darreres. 
 
En aquest sentit, no és sorprenent trobar-nos amb desviacions força elevades 
de la característica alçada, ja que no ha estat inclosa explícitament en el model 
tot i que si que ho ha esta en la caracterització dels Paisatges Funcionals. 
   

4.4 LINIES DE RECERCA FUTURES  
 
 
A més de les millores suggerides a l’apartat anterior, nous estudis podrien 
derivar-se o bé complementar o refinar la cartografia generada. En aquest 
apartat s’ha resumit les principals. 

4.4.1 Investigacions encaminades a l’agregació de 
variables antròpiques 

 
El projecte present restringeix la seva aplicació a paisatges funcionals, 
emmarcats dintre de l’àmbit topo-climàtic, per tant enfocat a variables físiques.  
 
Aquest projecte però, formaria part d’una línia d’investigació més gran que 
miraria d’agregar a aquest paisatge funcional variables de tipus antròpic per tal 
d’obtenir una visió integrada de tots els aspectes que formen part del paisatge 
en sentit ampli, entenent el paisatge com combinació d’elements físics, 
biològics i antròpics que interactuen amb una pròpia dinàmica temporal. 
 

4.4.2 Desenvolupament d’aplicacions per a la gestió i 
generació d’índex de qualitat 

 
El MPFC elaborat permet futures línies d’investigació que possibilitin la millor 
gestió del territori i de les activitats humanes, ja que cal que l’ésser humà 
s’adeqüi millor les condicions del terreny on s’instal·la. Així doncs, l’elaboració 
d’índex que permetin valorar la compatibilitat de l’activitat humana amb la del 
paisatge funcional en la que està inclosa pot millorar l’eficiència de recursos i 
en definitiva, l’adaptació al medi i alhora possibilita la determinació de 
potencialitats de les diferents zones per acollir determinades activitats o 
projectes. 
 
Fora bo generar nous índex de qualitat del paisatge que ajudin a establir i 
prioritzar noves polítiques de preservació i restauració tenint en compte els 
paisatges funcionals entre d’altres tipus de classificacions.   
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4.4.3 Estudis d’efecte d’escala dels Paisatges 
Funcionals  

 
A partir de la cartografia generada, aquesta possible línia d’estudi aniria 
encaminada a estudiar les associacions de Paisatges Funcionals, com i per 
què s’han agregat d’aquesta manera, a través dels nivells de generalització 
abans esmentats, i quines conseqüències tenen sobre el territori.  
 
Aquesta idea s’ha recollit en el present projecte mitjançant la caracterització de 
cobertes realitzada, tot i això, aquesta línia de recerca miraria d’aprofundir més 
en les diferències fisiognòmiques i territorials així com la adequació del nivell de 
generalització a l’escala de treball.  
 

4.4.4 Estudis de zones de transició i clusters de 
transició topo-climàtica 

 
Les zones de transició sempre són zones de gran valor ecològic. La línia de 
recerca proposada en aquest sentit tracta de dos aspectes bàsics:  
 
D’una banda “difuminar” les línies dibuixades entre Paisatges Funcionals 
substituint-les per zones de solapament entre les diferents àrees, identificant 
així les àrees de transició entre unes condicions i unes altres, desenvolupant 
així la tasca començada en aquest projecta mitjançant l’anàlisi d’incerteses 
fuzzy. 
 
D’altra banda, aquest enfocament també es pot tractar a nivell cluster, 
identificant aquells amb condicions clarament identificadores i d’altres clusters 
que es presenten com un intermig de condicions. 
 

4.4.5 Determinació de direccionalitats de clusters  
 
En els nivells d’organització definits, els clusters queden units mitjançant 
mitjanes dels centroides del clusters. Aquesta anàlisi, malgrat ser correcte per 
als nostres propòsits, no ens permet saber quin ha estat el factor que ha tingut 
més rellevància a l’hora d’unir ambdós clusters, així doncs una anàlisi de 
direccionalitat del cluster ens hagués servit per treure llum sobre les variables 
que han contribuït més en la associació de paisatges funcionals (els nivells de 
generalització). 
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5. PROGRAMACIÓ 

 
FEBRER 2005 
 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28        
MARÇ 2005 
 1 2 3 4 5 6 
  7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29  30  31    
ABRIL 2005 
      1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30  
MAIG 2005 
           1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      
JUNY 2005 
  1 2 3 4 5 
  6   7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
21 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30    
JULIOL 2005 
       1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 
AGOST 2005 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

 
 
 
 
 
FASES DEL PROJECTE: 
 
FASE 1 (1,3,8 i 11 de Febrer 2005): 
Reunions inicials. 
 
FASE 2 (14/02/05-11/03/05): 
Recopilació d’informació i formació 
GIS avançada. 
 
FASE 3 (14/03/05-12/04/05): 
Selecció de variables i primer 
tractament de les dades. 
 
FASE 4 (13/04/05-15/06/05): 
Anàlisi cluster: bateries de 
processos cluster. 
 
FASE 5 (16/06/05-08/07/05): 
Interpretació de clusters: 
Caracterització, Incertesa i llegenda 
jeràrquica. 
 
FASE 6 (11/07/05-29/07/05): 
Validacions i formulació de 
conclusions. 
 
FASE 7 (01/08/05-31/08/05): 
Redacció.

  
ACTIVITATS DESENVOLUPADES: 
 

ACTIVITAT F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
Recerca bibliografica  √   √   
Recerca Internet  √   √   
Reunions Equip Unitat de Botànica √ √ √ √ √ √  
Consultes experts externs  √  √ √   
Tractament GIS Miramon®   √ √ √ √ √ 
Tractament GIS Idrisi 32    √ √   
Tractament estadístic SPSS 12.00    √ √   
Taula 5.1 Taula d’activitats desenvolupades
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6. PRESSUPOST 
 
FASE CONCEPTE Dies h./dia·persona persones SUBTOT. TOTAL 

F1 Reunions equip 
director 

4 2 3 486,88 €  

Total F1 486,88 € 
Recerca 

bibilogràfica 
8 5 1 859,20 € 

Recerca  
Internet 

5 5 1 537,00 € 

Consulta experts 
externs 

2 1 2 142,96 € 

Reunions equip 
director 

2 1 3 121,72 € 

Material ofimàtic 30 € 

F2 

Curs SIG 
avançat 

5  460 € 

 

Total F2 2.150,88 € 
Operacions  

SIG 
20 6 1 2.577,60 € 

Reunions equip 
director 

2 1 3 121,72 € 

F3 

Material informàtic 88,60 € 

 

Total F3 2.787,92 € 
Operacions  

SIG 
38 6 1 4.897,44 € 

Consulta experts 
externs 

3 1 2 214.44 € 

F4 

Reunions equip 
director 

2 1 3 121,72 € 

 

Total F4 5.323,60 € 
Operacions  

SIG 
15 6 1 1.933,20 € 

Recerca 
bibilogràfica 

2 2 1 85,92 € 

Recerca  
Internet 

2 3 1 128,88 € 

Consulta experts 
externs 

1 1 2 71.48 € 

F5 

Reunions equip 
director 

2 2 3 243,44 € 

 

Total F5 2.462,92 € 
Operacions  

SIG 
10 5 1 1.074 € F6 

Sessions de 
treball equip 

Unitat de 
Boànica  

 
4 

 
2 

 
3 

 
486.88 € 

 

Total F6 1.560,88 € 
Redacció 
Projecte 

22 5 1 2.362,80 € F7 

Costos de publicació 168 € 

 

Total F7 2.530,80 € 
TOTAL (IVA 16% inclòs) 16.817 € 

Nòmines calculades a partir de les retribucions UAB 2004 per a Tècnic Superior de Suport a la 
Investigació (Categoria 1, Llicenciat). Excepte: 
Reunions d’equip director: Càtedràtic, Professor tituar i Tèc.Sup. de Suport a la Invest.Cat.1 
Consulta experts externs: Expert col·laborador: 50€/h i Tèc.Sup. de Suport a la Invest.Cat.1 
Font: http://www.blues.uab.es/~spdn2/ 
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8. ACRÒNIMS 
 
· Memòria (Per ordre alfabètic) 
 
ACP  Anàlisi de Components Principals 
 
APE  Atlas de los Paisajes de España 
 
AT  Amplitud Tèmica 
 
BHM  Balanç Hídric Mitjà (anual) 
 
CUSC  Classificació d’Usos del Sòl de Catalunya 
 
ETP  Evapotranspiració Potencial 
 
OE  Objectius Específics 
 
OG   Objectius Generals 
 
MMA  Ministerio de Medio Ambiente 
 
MPFC  Mapa de Paisatges Funcionals de Catalunya 
 
PF  Paisatge Funcional 
 
PMA  Precipitació Mitjana Anual 
 
SIG  Sistema/es d’Informació Geogràfica 
 
· Annexos del 15 al 40 (els asteriscs informen que la categoria ve donada per la  
CUSC) 
 
FAC Fora de l’àmbit de Catalunya 
AC Aigua continental 
AM Aigua Marina 
*CG Congestes 
*IV Infraestructures viàries 
*U Urbanitzacions 
*UN Nuclis urbans 
*ZIC Zones industrials i comercial 
*CHS Conreus herbacis de secà 
*CHR Conreus herbacis de regadiu 
*FS Fruiters de secà 
*FR Fruiters de regadiu 
*V Vinya 
MAT Matollars 
*BP Bosquines i prats 
BR Bosc Ribera 
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VAG Vegetació Aigua 
PH Prats i herbassars 
ESC Esclerofil·les .Perennifòlies 
*BC Bosc de caducifolis 
CFA Caducifolis, Fagedes 
CRS Caducifolis, Rouredes Seques 
CRH Caducifolis, Rouredes Humides 
CCA Caducifolis, Castanyedes 
COAM Coníferes, Alta Muntanya 
COMM Coníferes, Muntanya Mitjana 
COTB Coníferes, Terra Baixa 
MxEFA Mixte Esclerofil·les/Caducifolis, E/Fagedes 
MxERS Mixte Esclerofil·les/Caducifolis, Esc/Rouredes seques 
MxERH Mixte Esclerofil·les/Caducifolis, Esc./Rouredes humides 
MxECA Mixte Esclerofil·les/Caducifolis, Esc./Castanyedes. 
MxEMM Mixte Esclerofil·les/Coníferes, Esc./Muntanya Mitjana 
MxETB Mixte Esclerofil·les/Coníferes, Esc./Terra Baixa 
MxFAM Mixte Esclerofil·les/Coníferes, Fagedes/Alta Muntanya 
MxFMM Mixte Esclerofil·les/Coníferes, Fagedes/Munt Mitjana 
MxRSMM Mixte Esclerofil·les/Coníferes, Rouredes Seques/Muntanya 

Mitjana 
MxRSTB Mixte Esclerofil·les/Coníferes, Rouredes Seques/Terra Baixa 
MxRHMM Mixte Esclerofil·les/Coníferes, Rouredes Humides/Muntanya 

Mitjana 
MxCAMM Mixte Esclerofil·les/Coníferes, Castanyedes/Muntanya Mitjana 
MxMMTB Mixte Coníferes, Muntanya Mitjana/Terra Baixa 
MxAMMM Mixte Coníferes, Alta Muntanya/Muntanya Mitjana 
MxFARS Mixte Caducifolis, Fagedes/Rouredes seques 
*SV Sòl amb vegetació escassa o nul·la 
*ZC Zones cremades 
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