
 

Resum 

Les esllavissades superficials en àrees de muntanya poden provocar pèrdues tant 
econòmiques com humanes, per aquest motiu la zonificació de les àrees potencialment 
inestables que poden generar aquest tipus de fenòmens naturals, és essencial alhora de 
planificar els usos del terreny, així com la presa de decisions d’aquestes regions 
muntanyoses. Existeixen diferents mètodes d’avaluació de susceptibilitat, tots ells es 
basen en l’anàlisi dels paràmetres geològics i geomorfològics del terreny. Entre les 
tècniques multivariants del tractament de la informació, la Regressió logística a part de 
relaxar les assumpcions requerides per d’altres mètodes estadístics, està indicada per al 
tractament combinat de variables qualitatives i quantitatives.  

El treball presentat en aquesta memòria té com objectiu l’avaluació de la susceptibilitat 
d’esllavissades superficials en la zona del Prepirineu de La Pobla de Lillet, mitjançant 
l’aplicació de la tècnica estadística de Regressió Logística, amb l’ajuda d’un Sistema 
d’Informació Geogràfica.  

Els resultats obtinguts de la Regressió s’han contrastat posteriorment amb els resultats 
de l’aplicació de la tècnica discriminant, utilitzada anteriorment en la zona d’estudi.  

La metodologia d’anàlisi multivariant seguida incorpora els passos següents: L’obtenció 
dels paràmetres del terreny, els procediments d’anàlisi de les variables escollides, la 
realització del model i l’anàlisi de resultats que inclou la validació del model obtingut.  

Per a realitzar l’anàlisi s’ha utilitzat una malla de cel·les de mida 15x15m de la qual 
s’han extret les variables.  Aquestes es troben relacionades amb la geometria i la 
situació de la vessant, la conca, la vegetació, la litologia i el gruix de formació 
superficial. En el cas de la Regressió Logística, les variables s’han categoritzat seguint 
les freqüències d’esllavissades, per a facilitar la interpretació posterior.  

S’han utilitzat un total de 270 cel·les per a definir les funcions de Regressió i les de 
Discriminant i 270 cel·les per a validar les funcions obtingudes.  

Les variables amb més significació estadística obtingudes són el gruix de formació 
superficial i el pendent senoidal del terreny. Les variables que no tenen tan de pes dins 
la funció però tot i això han estat escollides per a predir la probabilitat són la cota del 
terreny respecte el nivell del mar, la orientació i el pendent mitjà del terreny.  

Els valors d’ajust de la tècnica de Regressió i de la tècnica Discriminant arriben al 80% 
de cel·les ben classificades, aquest valor indica que ambdues tècniques donen resultats 
fiables.  

Els mapes obtinguts seguint ambdues tècniques s’han dividit en 7 categories de 
susceptibilitat: extremadament baixa, molt baixa, baixa, moderada, alta, molt alta i 
extremadament alta. Seguint l’índex de validació en el cas de la Regressió Logística en 
el nivell de susceptibilitat extremadament elevada hi ha un 47% de cel·les inestables i en 
el mateix nivell en el cas de l’anàlisi Discriminant hi ha un 75% de cel·les inestables, 
aquest índex indica que amb la funció obtinguda per Anàlisi Discriminant un tant per 
cent més elevat de cel·les inestables es troba en els nivells més grans de susceptibilitat i 
per tant en aquest cas la tècnica Discriminant dona millors resultats.  




