
REGENERACIÓ DE LA 
VEGETACIÓ DESPRÉS DE 
L’INCENDI D’HORTA DE 
SANT JOAN

Ferran Caubet Castells
Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica UPC
Tutora: Blanca Botey



ÍNDEX

 Introducció

 Objectius

 Hipòtesis

 Obtenció de dades

 Metodologia

 Resultats

 Conclusions



INTRODUCCIÓ

• Incendi Horta Sant Joan el 
20 de juliol de 2009

• Afecta 1140 ha de les 
quals 485 ha són del 
Parc Natural dels Ports

• Actuació silvícola 
realitzant feixines en 348 ha 
(pineda de pi blanc 253 ha 
i alzinar 49 ha)

• Estudi dels canvis i 
l'evolució de fenòmens
terrestres amb
teledetecció (NDVI, NBR)

• Utilització
dels sensors Landsat



OBJECTIUS

• - Avaluar l’evolució de la vegetació i la severitat del foc a la zona de l’incendi
d’Horta de Sant Joan.

• -Identificar les relacions de l’estat de la vegetació amb els factors ambientals i 
actuacions de gestió.

• -Determinar si la intensitat del foc afecta la regeneració de la vegetació.

• -Determinar les zones on actuar per poder millorar la regeneració o establiment
de la vegetació.



HIPÒTESIS

 -La vegetació es regenera millor a les zones on hi ha actuacions silvícoles. 

 -La vegetació es regenera millor els anys on els factors climàtics i físics són
més favorables.

 -La vegetació es regenera pitjor a les zones on el foc ha tingut una 
severitat més alta. 



OBTENCIÓ DE DADES

 Cartografia

 Dades Climàtiques
 Serie climàtica del 2008 al 2018 de l’estació d’Horta Sant Joan



 Imatges Satèl·lit
 GloVis del Servei Geològic dels Estats Units

 Imatges del Landsat 5 i 8

 Problema bandejat

OBTENCIÓ DE DADES

ANY Data 
Imatge

2009
maig-05

jul-24

2010 jul-27

2011 jun-28

2013 ogo-08

2014 ago-23

2015 jul-09

2016 jul-27

2017 jul-30

2018 jul-17

2019 jul-20



OBTENCIÓ DE 
DADES

 Imatges Satèl·lit

 Format imatges Landsat 5

 Nou Imatges GeoTIFF en 
escala de grisos de 8 bits i 
amb píxels de 30 metres 

Metadades

 Punts de georeferenciació

 Descripció del  producte



OBTENCIÓ DE 
DADES

 Imatges Satèl·lit

 Format imatges Landsat 8

 Dos sensors l’OLI
(Operational Land Imager) i
el TIRS (Thermal Infrared 
Sensor)

 Dotze Imatges GeoTIFF en 
escala de grisos de 12 bits i 
amb píxels de 30 metres 

Metadades



METODOLOGIA
 Correcció atmosfèrica de les imatges satèl·lit

 Imatges Landsat 5
 Transformació de Digital Numbers a Radiància

 Transformació de Radiància a Reflectància



METODOLOGIA

 Correcció atmosfèrica de les 
imatges satèl·lit

 Imatges Landsat 8

 Transformació de Digital 
Numbers a Reflectància de 
la part superior de 
l’atmosfera seense
correcció de l’angle solar

 Transformació reflectància



METODOLOGIA
 Índex de vegetació de diferència normalitzada

 NDVI acumulat 



METODOLOGIA
 Normalized Burn Ratio

 Severitat de l’incendi 



METODOLOGIA
 Processat estadístic 

 Relació entre els factors físics del medi i severitat amb l’ANDVI
Obtenció a partir del MDT de l’orientació, pendent i altura 

Reclassificació 

Obtenció de punts

Gràfic relació entre factors

Obtenció de les relacions amb excel



METODOLOGIA

 Processat estadístic 

 Evolució de la vegetació
després de l’incendi

 Digitalització zona amb 
tractaments

 Divisió segons vegetació

 Extracció del valor mitja de 
NDVI per cada un dels anys

Creació gràfics evolució 
NDVI amb excel



RESULTATS

 Relació ANDVI – Altura

 Relació Pendent - ANDVI



RESULTATS

 Relació Orientació - ANDVI

 Relació Severitat - ANDVI



 Evolució temporal de la vegetació
 Vegetació amb superfície adequada

RESULTATS



RESULTATS
 Evolució temporal de la vegetació

 Vegetació amb superfície adequada



RESULTATS
 Evolució temporal de la vegetació

 Vegetació amb superfície adequada



 Evolució temporal de la vegetació
 Superfície vegetació agrupada

RESULTATS



RESULTATS

 Evolució temporal de la 
vegetació
 Superfície vegetació 

agrupada



RESULTATS
 Realització actuacions



CONCLUSIONS
 No relació entre ANDVI i factors físics (altura, pendent i orientació) 

 Relació entre NDVI i precipitació

 A més severitat millor regeneració de vegetació

 Estudi de l’evolució de la vegetació
 Tractament feixines no suposa una millora
 Regeneració els 4 anys després de l’incendi
 Estat inicial de la vegetació en zones amb tractament és pitjor

 Utilitat de l’ANDVI per veure la recuperació de la vegetació

 Utilitat de la teledetecció i índexs 



Gràcies per la 
seva atenció
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