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 RESUM 
 

En zones rurals a Catalunya, i més concretament a zones muntanyoses, 

l’activitat humana es basa en la ramaderia extensiva i l’agricultura. Aquestes 

dues activitats generen un gran problema arreu del món (Panagos, Ballabio, et 

al., 2015) degut  a que afecten negativament a les taxes d’erosió del sòl. El 

problema sembla que no va a millor ja que a les últimes dècades s’ha vist una 

intensificació en aquest tipus de practiques, que provoquen un augment de 

l’erosió del sòl, que a molts llocs arriba a punts crítics (Panagos, Ballabio, et al., 

2015). 

La avaluació del sòl és útil en la planificació i conservació d’una o més conques 

i amb l’ajuda de modelatges i sistemes de càlculs es pot arribar a extreure una 

estimació qualitativa i quantitativa de l’erosió del sòl segons diferents tipus de 

condicions i factors. 

Al treball s’ha emprat l’equació de pèrdua de sòl revisada (RUSLE) integrada 

amb QGIS, que s’ha utilitzat per estimar la pèrdua de sòl a la zona de Saldes, 

més concretament a la zona 254 del mapa 5x5 de Catalunya. Aquesta zona en 

qüestió està ubicada al Prepirineu Català i engloba àrees de gran patrimoni 

natural com el Parc Natural del Cadí-Moixeró. 

El model RUSLE s’ha estimat a partir de dades de teledetecció, com els models 

digitals d’elevacions, etc. Mentre que la probabilitat d’erosió provinent de 

factors com l’erosió deguda a la pluja, erosionabilitat del sòl, manipulació del 

sòl i cobertures vegetals s’han calculat amb el programa QGIS. 
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ABSTRACT 

In rural areas in Catalonia, and more specifically in mountainous areas, human 

activity is based on extensive livestock farming and agriculture. These two 

activities generate a big problem all over the world (Panagos, Ballabio, et al., 

2015). because they negatively affect soil erosion rates. The problem seems to 

be no better because in recent decades there has been intensification in this 

type of practices, which cause an increase in soil erosion, which in many places 

reaches critical points (Panagos, Ballabio, et al., 2015). 

Soil evaluation is useful in the planning and conservation of one or more basins 

and with the help of modeling and calculation systems it is possible to extract a 

qualitative and quantitative estimate of soil erosion according to different types 

of conditions and factors. 

The revised soil loss equation (RUSLE) integrated with QGIS has been used for 

the work, which has been used to estimate the loss of soil in the Saldes area, 

more specifically in zone 254 of the 5x5 map of Catalonia. This area in question 

is located in the Catalan Pre-Pyrenees and encompasses areas of great natural 

heritage such as the Cadí-Moixeró Natural Park. 

The RUSLE model has estimated from remote sensing data, such as digital 

elevation models, etc. While the probability of erosion from factors such as 

erosion due to rain, soil erodability, soil manipulation and vegetation cover have 

been calculated with the program QGIS. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

A nivell mundial, el territori es veu afectat per la degradació de processos 

naturals, em gran part degut al canvi climàtic i a les pràctiques sobreexplotació 

a gran escala utilitzades per l’ésser humà,  especialment el sòl (Pacheco, et al, 

2018), un recurs que actualment està sobre explotat, i per tant hi ha un gran 

interès en fer-hi estudis. 

Segons l’informe sobre l’Estat del Medi Ambient en la Comunitat Europea 

(Comissió de la CEE, 1992) l’erosió hídrica afecta amb especial gravetat a la 

part meridional europea, estan sotmesos un 34% dels sols a elevat risc 

d’erosió. A Espanya el 53% del territori pateix una pèrdua de sòl degut a la 

erosió hídrica, qualificada com a greu o alarmant (MOPT, DGMA, 1989). 

Les principals causes dels problemes d’erosió a Espanya són  les condicions 

climàtiques que hi ha en gran part del territori Espanyol i per altra banda la 

topografia abrupta i muntanyosa. 

D’altra banda la degradació del sòl per les terres agrícoles i ramaderes també 

és un fenomen que s’ha de tenir en compte, ja que en terres llaurades i 

utilitzades per pasturar el bestiar, disminueixen considerablement la cobertura 

vegetal. Com si apunta a Pacheco, et al, (2018), quan es perd cobertura 

vegetal s’incrementa l’erosió, al potenciar els impactes de gotes de pluja sobre 

el sòl, provocant greus problemes de degradació ambiental i de qualitat del sòl.  

Com indica Ganasri, and Ramesh, (2016) el procés d’erosió del sòl es veu 

modificat per l’ambient biofísic. Engloba el sòl, clima, terreny, cobertura i les 

interaccions que pugui tenir. 

El clima de Saldes és un clima muntanyós, que tendeix al prepirinenc, on de 

mitja anual hi ha una precipitació de 1300m i en els pics més alts la neu es 

manté gairebé tot l’any. La vegetació esta basada principalment en boscos de 

fulla perenne com els pins i avets amb un sotabosc que varia de forma 

considerable depenent de la localització. A les zones de més altitud hi 

predominen els prats alpins, tarteres i en els punts més extrems, s’hi troben 
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tarteres, sòl nuu i roca nua. Degut a la zona on es troba l’àrea d’estudi hi ha un 

relleu abrupte i les zones més planes, properes a pobles i aldees, s’utilitzen per 

l’agricultura i el pastoreig de bestiar com vaques i ovelles. 

A causa de la localització i el relleu abrupte, hi ha àrees on hi ha pendents 

escarpats de grans longituds. L’impacte del pendent i l’orientació juguen un 

paper important en l’escolament superficial. A més pendent, major és el flux i 

contribueix a un augment del moviment de partícules, per tant la infiltració es 

redueix. Aquest fenomen fa que l’erosió en zones amb més pendent sigui major 

de manera natural (Bienes y Marqués et al, 2014). 

Amb el fi de reduir aquests problemes, s’ha de quantificar i zonificar la pèrdua 

de sòl, ja que és fonamental per la implementació de millors pràctiques de 

conservació (Ganasri and Ramesh, (2016). 

Una dels mètodes per fer estudis sobre l’erosió del sòl és l’Equació Universal 

de Pèrdua de Sòl Revisada (RUSLE), pel seu acrònim en anglès. L’equació 

RUSLE té origen en Universal de Pèrdua de Sòl (USLE) pel seu acrònim en 

anglès, desenvolupada per Wischmeier y Smith al 1965, que estima l’erosió del 

sòl per terreny agrícola amb poca pendent. Al llarg dels anys s’ha anat 

modificant per poder emplear-se en terrenys on la topografia és abrupte fins 

arribar a les seves versions revisades (RUSLE) i modificades (MUSLE) 

(Wischmeier y Smith, 1978). 

 

L’objectiu del treball és presentar un model utilitzant l’Equació Universal de 

Pèrdua de Sòl Revisada (RUSLE), per estimar les taxes d’erosió a escala 

regional de la zona de Saldes, ja que amb les dades que es pot disposar és el 

mètode que proporciona major rendiment (Wischmeier, 1959; Wischmeier y 

Smith, 1978).  

 

El model presenta un mapa de la zona de treball on es mostra la quantitat de 

material erosionat expressat en tones per hectàrees per una duració de pluja 

específica, en aquest cas, anual, des de l’any 2008 fins al 2018, mesurat en (t 

ha-1 yr-1). 
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2. CARACTERITZACIÓ DE LA ZONA D’ESTUDI 

2.1 LOCALITZACIÓ 
 

La zona en el qual faré l’estudi està situada al pre Pirineu  Català, entre les 

comarques del Berguedà, l’Alt Urgell i Cerdanya. Té una extensió de 50.944,22 

ha, en el qual dins d’aquesta extensió hi trobem un relleu força escarpat amb 

diferents pics i muntanyes de gran importància  pel patrimoni català. Dins de 

l’àrea d’estudi hi tenim situada gran part de la Serra del Cadí i el Pedraforca, 

així doncs, es tracta d’un estudi que engloba més del 50% del parc natural del 

Cadí-Moixeró. 

És una zona poc poblada, on hi abunden principalment zones naturals, que no 

han estat explotades per l’home, que comparteixen espai amb petits pobles 

d’ambient rural com Gósol, Saldes, Josa del Cadí o Tuixent, entre d’altres. 

 

 

Figura 1. Emplaçament. Font: ICGC 

  



9 

 

 

Figura 2. Situació de la zona d’estudi. Font: ICGC 
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2.2 GEOLOGIA 
 

Les serres del Pre-Pirineu s’han format, principalment durant Terciari. Aquestes 

estructures geològiques estan constituïdes per roques sedimentàries, on la 

gran majoria són calcàries i margues que formen una sèrie d’eixos de plecs, 

alineats en sentit O-E i bolcats cap al N. Les serres es van formar durant l’etapa 

de l’orogènia alpina, datada al cenozoic, degut a la col·lisió de les plaques 

continentals eurasiàtica i africana, formant plecs, falles i mantells de corriment.  

Els mantells de corriment, són estructures tectòniques produïdes per la 

compressió, el resultat de la qual és que les roques més antigues es desplacen 

diversos quilòmetres, fins hi tot diverses desenes, i es disposin sobre d’altres 

més modernes (Casoliva Armengou, 2000). 

La Serra del Cadí principalment està formada per calcàries terciàries de l’Eocè, 

mentre les serres més antigues, procedents del Cretaci, com el Pedraforca i la 

serra de Gisclareny estan situades més al sud (Vergés, 1999). 

Els forts moviments causats per l’orogènia alpina van crear un encavalcament 

dels materials del cretaci que van desplaçar-se sobre els materials de l’Eocè. 

Les pressions causants d'aquests moviments també van trencar els plecs 

originals donant lloc a l'aparició de diversos relleus en costa com el del vessant 

Nord de la serra de Gisclareny. Aquest conjunt de fenòmens ha originat un 

relleu on són abundants els cingles i els espadats procedents de l'erosió 

diferencial actuant sobre els estrats fortament inclinats de roques més toves. 

Aquesta mateixa erosió diferencial, en aquest cas causada pels cursos d'aigua 

sobre els estrats de margues, és l’ ocasionant de la creació de les dues valls 

que s'obren d'Oest a Est i per on circulen els dos rius de la zona, el Bastareny 

més al Nord i el Saldes al Sud. Es el mateix fenomen causant de l'existència de 

l'Enforcadura del Pedraforca. 

 



11 

 

Figura 3. Vista panoràmica del Pedraforca; diferenciació dels materials amb 

colors i tall geològic interpretatiu. Font: Casoliva Armengou, (2000). 

 

Per sobre de la línia vermella, que separa l’enforcadura del Pedraforca amb les 

altres estructures, es pot veure que està format per argiles i guixos del Keuper 

(Triàsic), calcàries del Juràssic, calcàries i margues del Cretaci inferior i a dalt 

de tot calcàries del Cretaci superior. A la zona de l’enforcadura es pot apreciar 

la verticalitat de les capes, que xoquen amb els materials del cretaci superior 

que estan situats abaix (Figura 3). Tenint en compte que les roques del 

Pedraforca (cretaci Inferior) són més antigues que les de sota (Cretaci 

superior), això implica l’existència d’una tercera unitat estructural: el mantell 

superior del Pedraforca (Casoliva Armengou, 2000). 
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Figura 4: Mapa Geològic. Font: UPC
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2.3 CLIMA 
 

El clima de l’àrea d’estudi (Figura 5) es tipus pirinenc a la zona nord del Cadí i 

prepirinenc a l’extrem sud. La pluviositat oscil·la entre els 1500 mm anuals a les 

zones més muntanyoses  i els 700 mm a les parts més baixes (Figura 6). La 

neu està present als cims més altes durant 6 mesos ( de novembre a maig) i la 

temperatura mitjana oscil·la dels 11°C a les parts més baixes de l’Alt Urgell fins 

als 0°C als cims més alts degut a que els hiverns són molt freds i els estius 

frescos(Figura 7). 

Per l’estudi de la zona he agafat les estacions més representatives alhora de 

fer l’estudi. Tres de les estacions (Port del Compte, Cadí Nord i Gisclareny) 

estan dins de l’àrea d’estudi mentre que l’estació de Guardiola de Berguedà 

està fora de l’àrea. S’ha utilitzat per fer els càlculs degut a que per la seva 

proximitat té característiques molt semblants a la resta d’estacions escollides 
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Figura 5. Precipitació mitja 2008-2018. Font: Ruralcat 
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Figura 6. Gràfic de precipitació mitja mensual del 2018. Font: Ruralcat 
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Figura 7. Gràfic de temperatura mitja mensual del 2018. Font: Ruralcat 
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2.4 VEGETACIÓ 
 

La vegetació de la zona en qüestió té un gran interès degut a les condicions 

físiques de baixes temperatures, altitud i elevat grau d’humitat. Com que el 

relleu de la zona és molt abrupte i el clima molt variant podem trobar vegetació 

pròpia de zones del nord d’Europa, típica de les altes muntanyes europees o 

alpines  i d’àrea mediterrània a una distancia relativament escassa (Vigo i 

Bonada, 2003). Així doncs una forma fàcil i eficaç de classificar la vegetació és 

segons l’altitud en que es troba. 

- Cobertes de Prats alpins 

- Boscos d’alta muntanya 

- Boscos de pi roig 

- Vegetació de ribera 

- Boscos de roures i alzines 

- Boscos caducifolis 

- Extensions ramaderes 

- Extensions agrícoles 

 

Cobertes de prats alpins: 

Aquest tipus de vegetació format principalment per gramínies es troba als prats 

més alts, a partir de 2.200 m d’altitud. Aquest tipus de vegetació no té un 

impacte tan fort en el sòl com ho podria tenir un bosc d’arbres amb una densitat 

baixa degut a que són plantes de tamany petit i per tant les seves arrels no 

profunditzaran tant com ho podrien fer altres espècies. 

 Els prats alpins solen tenir una poca densitat de vegetació i a mesura que 

augmentat l’altitud va disminuint el nombre flora fins arribar a tenir extensions 

considerables de sòl nuu o roca nua, típics del paisatge d’alta muntanya. Així 

doncs,  les cobertes alpines formen un petit percentatge de la vegetació total 

(Carreras, Ferré, & Vigo, 2015) 
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Boscos d’alta muntanya: 

Aquests boscos estan situats entre els 2.200 i 1.600 m d’altitud. La pineda de pi 

negre és la més característica de la zona més muntanyosa ja que ocupa el 

major nombre d’hectàrees dels 1.900 m en amunt i sol tenir un sotabosc pobre, 

normalment format per ginebró. El pi negre acostuma a estar barrejat amb 

l’avet en les zones més elevades on el clima és més fred i amb el pi roig, en 

menor proporció, a les zones que ronden els 1.700-1.600 m 

Boscos de pi roig: 

El pi roig és l’arbre que més abunda a la zona. El pi roig és més abundant en 

vessants orientats al nord. L’espècie viu en un gradient altitudinal molt alt que 

oscil·la entre els 1.700m als 800m d’altura, és a dir que hi ha zones de pi roig 

que es veuran mesclades amb el pi negre i l’avet autòcton. Els boscos de pi 

roig tenen un sotabosc, bastant més ric que els boscos de pi negre, integrat 

principalment pel boix. 

Al tenir un gradient altitudinal tan elevat, no és d’estranyar que s’estengui fins a 

tocar els municipis de la zona, compartint d’aquesta manera espai amb el pi 

negre a l’alta muntanya i amb els camps de conreu a les zones més baixes i 

càlides. 

Vegetació de ribera: 

La vegetació de ribera està formada principalment per boscos caducifolis i 

matolls, que creixen entre banda i banda dels cursos fluvials. Aquest tipus de 

flora necessita una gran quantitat d’aigua per al seu correcte desenvolupament 

i sol ser d’una densitat major a vegetació autòctona de la zona. 

Boscos de roures i alzines:  

Els boscos d’alzines i roures barrejats amb pins tenen un estrat arbustiu poc 

dens, degut a la densitat de les copes dels arbres, que deixa passar poca llum 

al interior del bosc. 
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Boscos caducifolis:  

Aquesta unitat es veu barrejada entre la majoria de boscos sub-montàs de pi 

roig, alzines i roures, on el clima és més càlid i el sotabosc més ric en flora i de 

major densitat. 

Extensions ramaderes: 

Com a la majoria d’ambients rurals de Catalunya, la ramaderia te un paper molt 

important en l’economia local i aquí no és una excepció. Una gran part de la 

extensió del terreny amb un gradient baix és utilitzada per la pastura d’animals, 

ja siguin cabres i ovelles o vaques. Aquestes extensions de terreny no tenen 

acumulacions importants d’arbres i estan formades principalment per herbes 

alimentar els animals que hi pasturen (Carreras et al., 2015). 

Extensions agrícoles: 

Les extensions agrícoles estan situades en les proximitats dels pobles, ja que 

principalment són horts privats i locals de les famílies que hi viuen. També hi ha 

un nombre elevat, tot i que de menor importància de extensions dedicades al 

cultiu de la patata, blat i alfals. En tots els casos són extensions amb molt poc 

desnivell, gairebé planes i de fàcil accés per poder-hi treballar(Carreras et al., 

2015). 
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3. MARC TEÒRIC 

3.1 EL FENOMEN DE L’EROSIÓ  
 

Anomenem erosió al conjunt de processos naturals de naturalesa física i 

química, coneguts com processos erosius, responsables del desgast i 

destrucció del sòl i les roques. 

Els principals agents erosius, capaços de transportar partícules són el vent i 

l’aigua, és per això que es fa una subdivisió a l’hora de parlar del tipus d’erosió 

segons si és de procedència eòlica o hídrica. 

Erosió eòlica:  

L’erosió eòlica avarca tant el moviment i deposició de les partícules del sòl, 

com els efectes abrasiu de les partícules quan són transportades. Aquest tipus 

d’erosió és molt lent i perquè es produeixi el sòl ha d’estar nuu, ja que la 

vegetació disminueix de forma considerable l’efecte de l’erosió eòlica. Un altre 

factor essencial per que es dugui a terme el fenomen de l’erosió eòlica és la 

diferència de temperatura. Un increment de temperatura elevat afavoreix la 

fragmentació de les roques, donant lloc a noves partícules de menor tamany on 

l’erosió eòlica pot actuar amb major eficàcia. 

A la zona d’estudi no es compleixen cap dels dos fenòmens esmentats, no 

tenim grans cobertures de sòl nuu i el clima de és mediterrani d’alta muntanya i 

la temperatura no té grans variacions segons si és de dia o nit i és bastant 

estable durant tot l’any. 

Erosió hídrica: 

Aquest fenomen es deu a l’acció de les aigües continentals, que desgasten els 

sòls i roques pels que circula i arrastra materials en direcció al mar, deixant-los 

dipositats en diferents llocs modelant el paisatge i creant nous sòls. 

Aquesta pèrdua de sòls, per erosió hídrica, és especialment intensa en els 

terrenys agrícoles. Els responsables de l’augment d’intensitat en aquestes 
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zones són la eliminació de la coberta vegetal durant determinats períodes com 

el llaurat prolongat i intensiu i altres pràctiques semblants. 

Dins de l’erosió hídrica hi ha diferents tipus segons com es produeix el fenomen 

i l’impacte que te en el sòl. 

 

• Erosió per esquitx: 
És la que es produeix degut a l’impacte de les gotes de pluja sobre el 

terreny. Aquests impactes compacten la superfície del sòl i poden 

trencar els agregats fent saltar partícules que queden soltes i exposades 

a que l’aigua les arrastri. Les partícules en moviment s’acaben 

depositant a la superfície i sellen el sòl, reduint així la infiltració i 

augmentant el flux superficial. Aquest tipus d’erosió hídrica pot tenir una 

repercussió molt negativa en els sòls ja que al trencar els agregats 

estructurals, el sòl perd la seva principal font de resistència a l’erosió 

(Bienes y Marqués et al, 2014) 

 

• Erosió laminar: 
És deguda a la circulació de l’aigua que circula al llarg del pendent com 

una làmina, erosionant el sòl per capes successives. En aquest típus 

d’erosió hídrica es perden, principalment, les partícules fines, el que 

ocasiona una pèrdua d’elements nutritius del sòl (Bienes y Marqués et 

al, 2014). 

L’erosió laminar es veu afavorida en terrenys els quals se’ls hi ha donat 

molts usos o han estat explotats recentment ja que deixen el sòl amb 

abundants partícules fines, que al ser arrastrades rebliran les cavitats, 

crearan un segell reduint la infiltració i augmentarà el flux superficial, 

responsable d’aquest tipus d’erosió.  
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3.2 FACTORS QUE INTERVENEN EN ELS PROCESSOS D’EROSIÓ 

3.2.1  FACTORS ACTIUS 
 

Erosivitat climàtica: 

 Aquest concepte està relacionat amb els processos d’intercanvi d’energia entre 

l’atmosfera i els materials de la superfície terrestre a través dels agents erosius 

capaços de mobilitzar les partícules del sòl, com la precipitació o el vent i 

independentment fenòmens com la temperatura, humitat o radiació solar. 

Molt lligat al clima hi ha els processos que determinen el percentatge de 

matèria orgànica. La matèria orgànica forma agregats que incrementen 

l’estabilitat estructural del sòl. En els sòls mediterranis, el contingut de matèria 

orgànica esta disminuint i s’està convertint en un problema, degut a que 

contribueix a una major taxa d’erosió. 

Erosivitat del sòl:  

Depèn de la resistència que oposi el sòl a ser erosionat, determinat per les 

característiques físiques i químiques pròpies de cada sòl, és a dir la erodabilitat 

del sòl en qüestió. 

La matèria mineral del sòl i la litologia del substrat, pot influir en diferents 

aspectes. Tal i com s’explica en , Roose (2002), les litologies més resistents 

solen presentar els majors pendents, densitats de vegetació i menor taxa de 

transport de sediments; mentre que les argiles i margues, en paissatges 

relativament suaus, solen estar posades en cultiu mostrant una escassa 

cobertura vegetal i una major mobilització de material i a més a més són més 

susceptibles a l’encrostament superficial. 

Relleu del terreny:  

Els factors topogràfics que influeixen en la erosió hídrica són el grau de 

pendent, la longitud de pendent i la dimensió i forma de les conques 

hidrogràfiques. Determina la profunditat i l’estabilitat del sòl. Sòls amb fortes 
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pendents tindran un espessor menor i per tant les zones més crítiques del 

vessat (inferior i superiors) seran propenses a l’erosió 

Cobertura vegetal:  

Factor derivat de les característiques protectores de la cobertura vegetal de 

forma natural. Des d’un punt de vista de l’erosivitat, les arrels produeixen una 

major porositat degut a que deixen passar més aire, i la fullaraca, aporta 

matèria orgànica que augmenta l’estabilitat estructural. 

3.2.2 FACTORS PASSIUS 
 

Efecte de l’home:  

L’home alhora de fer un ús indiscriminat dels recursos naturals, com ara el sòl, 

en pràctiques com els cultius, desforestació, i altres pràctiques en el qual es 

canvia l’ús del sòl que hi havia de forma natural. El factor humà en l’erosió té 

com a conseqüència l’acceleració i alteració del curs natural d’erosió que patiria 

el sòl de forma natural. 
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3.3 LA PLUJA COM AGENT EROSIU 
 

Com dona a entendre el mètode RUSLE i com han posat en pràctica 

nombrosos estudis especialitzats en la erosió del sòl, la pluja és un dels 

principals factors de l’erosió hídrica. La pluja actua com agent erosiu a traves 

de dos mecanismes: L’impacte de les gotes i la tensió exercida per 

l’escolament superficial, els quals creen efectes de disgregació i alteració, 

també conegut com el fenomen de meteorització, i el seu transport i 

sedimentació (Bienes y Marqués et al, 2014). 

El primer estadi en els processos erosius del sòl és la pèrdua de sòl per 

l’impacte de les gotes de pluja sobre un sòl nu. Al impactar contra la superfície 

del sòl nu, les gotes desencadenen el col·lapse d’agregats inestables amb 

l’alliberament de partícules de sòl, que poden ser desplaçades fins a 1,5 

metres. El material alliberat pot reomplir els porus donant lloc a un segell i 

crosta superficial, o ser arrossegat per l’aigua d’escolament superficial. 

L’escolament superficial es produeix quan la intensitat de la puja sobrepassa la 

velocitat d’infiltració, fenomen que comença amb posterioritat a l’inici de la 

tempesta i que es sol prolongar un com aquesta ja ha finalitzat, és a dir que el 

cabal de l’escolament depèn de la intensitat de la pluja. 

El fenomen de la coberta de sòl també és molt important en l’erosió hídrica, ja 

que la vegetació actua disminuint l’escolament, mentre que un sòl nu o amb 

molt poca vegetació contribueixen a augmentar-la. 
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3.4 L’EROSIÓ DEL SÒL COM A PROBLEMA MEDIAMBIENTAL 
 

Aproximació al problema de l’erosió en ambients mediterranis: 

El sòl té un gran nombre de funcions en un ventall molt ampli de tipus, entre 

d’altres, de tipus mediambiental, econòmic i social; com a principals factors 

fonamental per a la vida quotidiana dels essers humans. 

- Funcions ecològiques: 

 - Producció de biomassa ja sigui per consum alimentari, explotació de 

 fibres o producció d’energia. 

 - Filtre amortiguador i transformador de matèria orgànica per protegir 

 l’ambient, l’aigua subterrània i la cadena tròfica. 

 - El sòl és una reserva genètica per plantes, animals i organismes 

 biològics. 

- Funcions relacionades amb l’activitat antròpica: 

 - Base per l’establiment d’indústries i infraestructures, activitats 

 socioeconòmiques com la vivenda i desenvolupament industrial. 

 - Font important de matèria prima com l’aigua, minerals, argila, arena, 

 carbó  etc. 

 - També forma part d’un entorn físic i cultural per la humanitat, com a 

 base de les seves activitats, patrimoni i herència cultural que 

 preserven l’històrica i cultura de la zona en qüestió. 

L’erosió del sòl tradicionalment s’ha associat a l’agricultura en zones tropicals o 

semi àrides degut als seus efectes negatius a llarg plaç, però el problema 

adquireix una major dimensió al afectar també a terres forestals i zones amb 

vegetació (Morgan, 1996). El sòl és considerat com un recurs no renovable, 

degut a la seva elevada velocitat de degradació comparat amb les seves taxes 

de regeneració natural. Tot hi ser un recurs recuperable, a causa de l’explotació 

que la humanitat està sotmetent al sòl, actualment s’està degradant a velocitats 
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superiors a la que es pot regenerar de forma natural. Si el sòl es degrada, la 

seva capacitat de realitzar les funcions ecològiques, com la producció agrícola 

o de biomassa i  la funció de reserva genètica per organismes  biològics, 

plantes i animals es veurà reduïda. D’aquí la importància de fer una gestió 

sostenible i una prevenció que evitin la seva degradació (Panagos, Ballabio, et 

al., 2015). 

Un dels principals problemes de l’erosió del sòl actualment és la desertificació. 

Si bé la desertificació es pot tractar com un fenomen natural degut a sequeres, 

aridesa del sòl o règims de precipitació irregulars, actualment en la majoria de 

casos on el terreny està explotat no és així i és deguda en gran part a l’acció de 

l’home amb l’impacte negatiu que creen les activitats com la desforestació, 

sobreexplotació (agricultura i ramaderia) i el deteriorament de l’estructura del 

sòl. Aquestes activitats fan que el terreny deixi de ser apte per la vegetació 

local de la zona i baixi el se grau de producció de biomassa fins a punts on es 

pot arribar a catalogar com un ecosistema desèrtic.  

El fenomen de la sobreexplotació del sòl s’ha tronat un greu problema en les 

últimes dècades de la història de la humanitat degut l’augment en massa de la 

ramaderia intensiva, degut a que per alimentar una quantitat tan gran d’animals 

per consum humà, s’ha augmentat de forma dràstica l’extensió de terres 

cultivables, que a la llarga es tornen en terres improductives. Actualment en el 

planeta terra es destrueixen i abandonen de forma anual 12 milions d’hectàrees 

de terra agrícola, dels 1.500 milions d’hectàrees totals de terra cultivada que hi 

ha al planeta, dels quals, al voltant del 80% del sòl cultivable del món pateix 

erosió de grau moderat o sever. 

L’erosió del sòl deguda a l’acció de l’aigua representa la major pèrdua de sòl a 

Europa en comparació amb altres processos d’erosió com el vent. Les taxes 

mitjanes anuals més elevades de l’erosió del sòl degut a l’aigua l’any 2010 es a 

Itàlia amb 8,46 t /ha, Eslovènia amb 7,4 t /ha) i a Àustria amb 7,19 t / ha, i les 

més baixes a Finlàndia (0,06 t ha), Estònia (0,21 t/ ha) i els Països Baixos amb 

0,27 t /ha. Els països amb major proporció de pèrdua de sòl de la Unió Europea 

són Itàlia i Espanya. La pèrdua de sòl estimada de vuit dels estats membres de 
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la UE mediterrània (Itàlia, Espanya, França, Grècia, Portugal, Croàcia, 

Eslovènia i Xipre) representen el 67% de la pèrdua de sòl total a la Unió 

Europea (28 països) (Panagos, Ballabio, et al., 2015). 

Les terres agrícoles representen el 68,3% de les pèrdues totals de sòls, mentre 

que els boscos representen menys de l’1%. S’estima que al voltant del 12,7% 

de les terres cultivables de la UE pateixen una erosió moderada a alta. Això 

equival a una superfície de 130.373 km².  

 

El mapa de perdures de sòl per erosió hídrica (Figura 8) defineix les àrees de 

preocupació que requerirà mesures de protecció especials, com ara finançar 

practiques de gestió de terres més sostenibles. 

 

Tal i com diu l’article (Panagos, Ballabio, et al., 2015) les mesures de protecció 

del sòl s’han de centrar en el 24% de les terres de la unió europea, que 

experimenten una pèrdua de sòl mitjana de dues tones per hectàrea. Les zones 

amb un nivell d’erosió del sòl moderat a alt són aquelles amb més de cinc tones 

per hectàrea l’any, que equival a l 11,4% del territori de la Unió Europea. 
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Figura 8. Pèrdua de sòl degut a l’aigua a la Unió Europea.  Font: ESDAC   
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4. METODOLOGIA 
 

4.1 EL MÈTODE RUSLE 
 

El mètode RUSLE va ser desenvolupat per Wischmier & Smith, (1978), per 

predir la taxa mitja anual de l’erosió del sòl en parcel·les cultivades, a partir 

d’aquí va anar evolucionant , podent així, exercir la seva aplicació en  tot tipus 

de zones,  terrenys i inclús podent calcular l’erosió implicada en zones de 

drenatge i en làmines, fins obtenir el mètode RUSLE actual. El RUSLE actual 

prediu les pèrdues de sol anuals mitges per un període llarg de temps, resultat 

dels processos d’escolament superficial i erosió per esquitx. Ve precedit pel 

mètode USLE, al que complementa, revisa i incorpora major informació dels 

paràmetres emprats a la formula.  

El clima s’ha de tenir molt en compte alhora de fer els càlculs pertinents en el 

mètode RUSLE degut a que, l’erosió deguda a la pluja és la més important i la 

pluja depèn dels períodes de retorn i la intensitat. La temperatura també és un 

valor a tenir en compte ja que junt amb la pluja ens determina la longevitat dels 

materials orgànics del sòl (com els residus de cultius), que afecten directament 

a factors que apareixen en la formula RUSLE. 

La base del mètode RUSLE són els factors que s’hi troben en la seva formula 

matemàtica: 

    A = K · R · L S · C · P 

Aquests factors no són independents, de tal forma que a l’hora de fer els 

càlculs s’han d’avaluar de manera que s’hi consideri la seva interacció. 
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La metodologia que s’ha utilitzat per la correcta elaboració dels factors de 

l’equació RUSLE fins calcular l’erosió del sòl comença per la descàrrega d’un 

model digital d’elevacions de Catalunya. Un cop tenim descarregat el DEM es 

procedeix a retallar el model de tal forma que quedi només la zona que 

s’estudia. En aquest cas és la zona 254 del mapa 5x5 extret del vissir. Quan ja 

tenim el DEM retallat, amb l’ajuda del QGIS es crea un mapa de pendents a 

partir d’aquest, junt amb un mapa “fill” i un mapa de direcció del flux. Un cop 

creats aquests dos mapes es pot obtenir el mapa d’acumulació de flux i 

finalment el factor LS de d’equació universal de pèrdua de sòl revisada. 

D’altra banda, per la elaboració del mapa del factor R he d’extreure dades de 

precipitació de la zona d’estudi. Com que la zona és petita s’han escollit 4 

estacions meteorològiques on les dades extretes complien tots els requisits pel 

correcte càlcul.   

Per poder crear el mapa del factor K és necessari un mapa geològic de la zona. 

El mapa de la geologia magna de Catalunya l’ha proporcionat la Universitat 

Politècnica de Catalunya. Aquest mapa també s’ha retallat i només s’utilitza la 

informació de la zona de treball. 

El factor C necessita de la informació dels usos del sòl per poder ser elaborat 

correctament. En aquest cas s’ha descarregat de la pàgina web de gencat, el 

mapa de cobertures i usos de sòl de Catalunya, que s’ha retallat seguidament. 

Amb els factors nombrats anteriorment es pot elaborar finalment el mapa de 

pèrdua de sòl o factor A, utilitzant el programa QGIS. 

Aquests procediments estan explicats de forma esquemàtica en el següent 

esquema. 

Un cop elaborat el mapa resultant de la formula RSULE, es fa una comparativa 

calculant l’erosió potencial de la zona.  
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Figura 9. Esquema del procediment pel càlcul de la RUSLE. 
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4.1.1 FACTORS QUE INTERVENEN EN L’EQUACIÓ RUSLE 
 

DESCTIPCIÓ DEL FACTOR A 
 

El factor A equival a la pèrdua mitjana anual de sòl i depèn de tots els altres 

factors mencionats anteriorment. És la quantitat de material erosionat calculat i 

expressat en tones per hectàrees per una duració de pluja específica. (Tm ha-1 

any-1) 

DESCTIPCIÓ DEL FACTOR R 
 

R és el factor d’erosivitat de la pluja i l’escolament (rainfall and runoff factor) i 

quantifica l’efecte de l’impacte de la gota de pluja i la taxa d’escolament 

associat a les precipitacions. En grans trets, el factor R treballa de tal manera 

que l’erosivitat de la pluja augmenta amb la seva intensitat. És cert que l’efecte 

d’esquitx va vinculat amb l’energia cinètica, però una pluja suau i persistent pot 

acabar aportant la mateixa energia que un xàfec intens (Renard et al, 1997). 

(Wischmier & Smith, 1965), al desenvolupar la formula USLE-RUSLE, van 

determinar, que les pèrdues de sòl, quan els paràmetres són constants, són 

equivalents a l’energia total de la tempesta més intensa en un període de 30 

min, d’aquesta manera defineixen el factor  R com el factor de pluja en forma 

d’un índex (I30), que és la mesura de les forces erosives de la pluja i 

l’escolament associat, expressat en (MJ mm ha-1 h-1 any-1). 

 

DESCTIPCIÓ DEL FACTOR C 
 

A part de la cobertura vegetal, existeixen altres factors d’ús de sòl i gestió de la 

terra que afecten a la pèrdua del sòl, com el tipus de cultiu, llaurar la terra, etc. 

La influència de l’ús del sòl en el càlcul d’erosió pel mètode RUSLE, es 

parametritza pel factor de gestió de la cobertura. El factor C és probablement, 

el factor on l’ésser humà hi pot tenir un impacte immediat més efectiu, ja que 

l’ús del sòl depèn de la gestió de la gent li doni al terreny. El factor C explica 
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com la cobertura de la terra, cultius i la gestió dels cultius influeixen en la 

pèrdua de sòl depenent de les pràctiques que tingui cada zona. 

El mètode esta basat en la comparació de la pèrdua de sòl de diferents tipus de 

cobertures amb una parcel·la sense vegetació la qual se li assigna un factor C 

de 1. El valor del Factor C per un tipus particular de cobertura de sòl és el 

promig ponderat de totes les taxes de pèrdua de sòl, i oscil·la entre 0 i 1. 

 

DESCTIPCIÓ DEL FACTOR K 
 

K és el factor d’erodabilitat del sòl, que ens indica la vulnerabilitat del sòl a la 

erosió i depèn de les propietats intrínseques de cada sòl. (t ha h ha-1 MJ-1 

mm-1). El mètode RUSLE aplica els seus càlculs comparant els valors 

obtinguts de la zona amb una parcel·la de 22,1 m de longitud i un pendent de 

9% amb gradient continu (sense vegetació) i s’hi crea una “seed-like” del sòl. 

És el que explica com reacciona el sòl a unes determinades condicions 

climàtiques i de precipitació, resistint a la disgregació i mobilització de 

partícules del sòl, en arenes, i sobrepassant forces de cohesió internes, com 

passa en el cas de les argiles. 

 

DESCTIPCIÓ DEL FACTOR LS 
 

Aquest factor descriu l’efecte de la topografia i característiques de vessants i 

desmunts sobre l’erosió del sòl. El factor LS es és el conjunt de dos factors, el 

factor L i el factor S. 

L és el factor de longitud del pendent, expressa la relació de pèrdua del sòl 

d’una pendent amb una longitud donada i la pèrdua del sol d’una pendent amb 

una longitud estàndard de 22,13m 

S és el factor de gradient de pendent, expressa la relació de pèrdua de sòl 

d’una pendent de gradient específic i la pèrdua de sòl d’una pendent amb 
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gradient estàndard de 9%. Defineix l’efecte de la inclinació del pendent sobre la 

pèrdua del sol per unitat d'àrea.  

 

DESCTIPCIÓ DEL FACTOR P 
 

El factor P explica les pràctiques de control que redueixen el potencial d’erosió 

de l’escolament superficial per la influència que pugui tenir sobre els patrons de 

drenatge, la concentració de l’escolament superficial, la velocitat i les forces 

hidràuliques exercides al sòl. És una expressió dels efectes generals de les 

pràctiques de conservació, tals com cultius de contorns, cultius en franges, 

construcció de terrasses i el drenatge subterrani, sobre la pèrdua de sòl d’un 

lloc particular, ja que aquestes pràctiques afecten principalment a l’erosió de 

l’aigua al modificar un patró de flux, grau o la direcció, volum i velocitat de 

l’escolament superficial (Panagos, Borrelli, Meusburger, et al., 2015). 

 El valor del factor P disminueix al adoptar aquestes pràctiques de conservació, 

ja que redueixen el volum i la velocitat de l’aigua i fomenten la deposició de 

sediments en la superfície del sòl. Quan menor sigui el factor P, millor és la 

pràctica per controlar l’erosió del sòl (Panagos, Borrelli, Meusburger, et al., 

2015). 
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4.1.2 AVANTATGES DEL MODEL D’ESTIMACIÓ RUSLE 
 

És cert que hi ha un gran ventall de models que estudien la pèrdua de sòls en 

diferents tipus de territoris, basats en equacions o anàlisis fetes al camp. Molts 

d’aquests mètodes necessiten de material exterior, una durada de temps molt 

llarga o inclús un equip de treball ampli i l’extracció i recopilació de dades a un 

laboratori, que en el meu cas no ha estat possible aconseguir degut a les 

característiques del projecte i pels mitjans que disposo.  

D’aquesta manera, el model que més s’adequa a les meves necessitats és el 

model RUSLE, empleat de forma intrínseca en els models de mapa GIS, per 

una millor visualització i enteniment dels resultats. 

S’escull aquest mètode degut a les diferents avantatges que el model aporta 

respecte els altres, dins les característiques del meu projecte. 

 

1. És un model on destaca la seva simplicitat de càlcul tot i complet en la 

seva totalitat i té una majoria de factors que intervenen en l’erosió del 

sòl. 

 

2. Aquest model és reconegut internacionalment, el qual fa que es pugui 

trobar tot tipus d’informació i s’hi pugin comparar resultats. 

 
 

3. Junt amb el programa QGIS, és de fàcil visualització per gairebé tots els 

sectors que tinguin interès en l’evolució dels processos erosius. 

 

4. El model fa una projecció mitja de la pèrdua de sol admissible a períodes 

de temps llarg i proporciona la possibilitat d’avaluar quantitativament 

alternatives i solucions en cas de que es necessitin. 

 
5. Major precisió i estimació que el mètode USLE. 
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4.1.3 INCONVENIENTS DEL MODEL D’ESTIMACIÓ RUSLE 
 

La pèrdua del sòl calculat pel mètode RUSLE no és la quantitat de sediment 

que deixa la conca o el terreny, sinó que tracta de la pèrdua total del perfil 

utilitzant la formula. Les limitacions i principals desavantatges són les següents: 

 

1. El model no és del tot precís, ni està pensat per precedir fer el càlcul de 

fenòmens específics i puntuals com valors insòlits de precipitacions. 

 

2. Quan s’assigna quantitativament un valor de pèrdua de sòl mig, la 

diferència entre pèrdues de sol entre les parta altes i baixes de la conca 

poden ser notables, especialment en zones extremadament abruptes o 

vessants llargs. 

 
3. Els models de pèrdues de sòl en zones forestals estan poc 

desenvolupats i diversificats en algunes zones, i prenen com a 

referència vegetació pròpia dels Estats Units. En el meu cas hauré de 

buscar informació addicional sobre vegetació autòctona de la zona i 

aplicar-la al model 

 
4. El model es basa en experiències desenvolupades pel Departament 

d’Agricultura dels Estats Units d’Amèrica (USDA), és per això que s’ha 

de buscar informació addicional en les cobertes agrícoles del Pre-Pirineu 

i Pirineu català. 
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5. CALCULS I ANALISIS 

5.1. MAPA MDE 
 

El mapa digital d’elevacions o MDE permet representar els valors altitudinals 

mitjançant píxels. Aquest mapa ha estat elaborat a partir del arxiu de 

descàrrega corresponent al MDE 5x5 que es troba la pàgina web de l’ Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya, més concretament la zona 254. L’arxiu 

s’ha passat a format raster i se li ha afegit una llegenda colorida per que sigui 

més visual i entenedor. Les zones colorejades de color vermellós són les que 

representen els terrenys amb mes altitud mentre que les colorejades de color 

blau són les zones més baixes. 

 

Com es veu en la Figura 10, podem identificar molt clarament la forma de la 

serralada del Cadí i el massís del Pedraforca, ja que són les dues úniques 

zones colorejades de color vermell intens, degut a que són zones d’alta 

muntanya. 
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Figura 10. Model digital d’elevacions. Font: ICGC. 
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5.2 MAPA DE PENDENTS 
 

El mapa de la (Figura 11), ha estat creat a partir del MDE rasteritzat amb el 

programa QGIS, de tal manera que el mapa resultant té el mateix nombre de 

files i columnes per un òptim ús d’aquests en futurs càlculs. El mapa permet 

visualitzar el pendent de la zona, aquesta informació ens serà molt útil alhora 

de saber per on es formen els torrents i per on s’evacua l’aigua de forma 

natural.  

Colorejat de color vermell tenim les zones amb més pendent, que com era 

d’esperar estan situades als llocs on havíem identificat les zones d’alta 

muntanya com la serra del Cadí i altres massissos pròxims. D’altra banda els 

llocs colorejats de color ver són el que s’identifiquen com zones amb un 

pendent moderat, mentre que les zones blaves tenen una pendent molt suau o 

nul·la. 

  



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Mapa de pendents.
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5.3 CÀLCUL I ANÀLISIS DEL FACTOR R 

5.3.1 DESENVOLUPAMENT DEL FACTOR R 
 

L’índex EI30, es defineix com el producte de l’energia cinètica (E) d’una pluja i 

la seva màxima intensitat en un interval de 30 minuts (I). El factor R resulta del 

promig dels totals anuals de E*I per un període mínim de 20 anys . 

Degut a que és molt complicat torbar totes les dades  que demana el factor, 

principalment unes dades de tan llarga durada, he optat per utilitzar una 

formula emprada en altres treballs del mateix àmbit, que proporciona resultats 

molt semblants amb dades més assequibles. En el cas d’Espanya existeix el 

mapa elaborat per ICONA (1998) a l’escala 1:1.000.000.  

Aquest mapa esta basat en la següent fórmula: 

R = e-0,834 (PMEX)1,314 (MR)-0,388 (F24)0,563 

• PMEX: Equival a les pluges del mes amb major precipitació de l’any. 

• MR: És la precipitació mitja del període d’octubre a maig (època de 

pluges) 

• F24: Factor de concentració màxima de pluja diària, de tal manera que: 

 F24 = d2 / D   

On d és la precipitació del dia de major precipitació de l’any i D la suma 

de les màximes en 24h de cada més de l’any.   
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5.3.2 ANÀLISIS DEL FACTOR R 
 

Al mapa (Figura 12) s’aprecia  que a les zones on el factor R és més elevat són 

les que estan a la vora de les estacions de Cadí Nord i Gisclareny, mentre que 

Port del Compte i Guardiola de Berguedà tenen valors més baixos, pròxims als 

730. Gran part d’aquesta distribució al mapa es deu a la pluja mitja anual de 

cada una de les estacions, però sobretot es deu a la intensitat de la pluja. 

A les  taules del Annex 2, s’observa que a la zona del Port del compte, tot i tenir 

una precipitació anual major a la de Gisclareny, el seu factor R és menor.  

Això es deu a que a l’estació de Gisclareny durant el període de temps del 

2008-2018, va tenir una intensitat de pluja major, arribant a assolir els 182 mm 

en un dia, envers als 159 mm de màxima del Port del Compte.  

El mapa resultant del factor R  presenta una oscil·lació de valors des del 728 al 

973, aquest és un valor una mica més baix comparat amb estudis del mateix 

sector a escala europea. Aquest desajust es deu al canvi de formula degut a la 

inaccessibilitat de les dades necessàries per poder emprar el mètode EI30. 
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Figura 12. Mapa resultant del factor R. 

Port del Compte 

Guardiola de Berguedà 
Cadí Nord 

Gisclareny 
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5.4 CÀLCUL I ANÀLISIS DEL FACTOR C 

5.4.1 DESENVOLUPAMENT DEL FACTOR C 
 

El factor C és el que representa els efectes de la vegetació, cobertura de sòl i 

les activitats que pertorbin o variïn l’erosió de forma natural en un sòl. 

Degut a que hi ha poca informació alhora de fer el càlcul d’aquest factor i no hi 

ha cap fórmula en concret que ho representi de forma exacta, em basaré en 

unes taules de Annex 3 on hi ha un càlcul estimat del factor C en funció de la 

vegetació de la zona i les propietats físiques del sòl junt amb la informació 

extreta a camp de l’Annex 1. 

Utilitzant el mapa d’usos de sòl s’ha pogut extreure la següent informació dels 

diferents tipus de vegetació que s’hi troba a la zona. Junt amb taules ja 

estipulades de factor C, on cada família de vegetació té un valor adjudicat i 

informació extreta d’altres articles, aquests són els resultats que he obtingut. 

Alhora d’escollir el Factor C per a cada un dels usos de sòl s’han de tenir en 

compte diferents matisos que serviran tenir una major precisió i exactitud 

(Renard et al, 1997). 

• Ús previ del terreny: Degut a que els residus de cultius previs (arrels o 

fullaraca) ja que alhora de determinar el grau de consolidació són factor 

que hi actuen. 

• Humitat del sòl: És conegut que la humitat té un paper molt important en 

les taxes d’infiltració, i per tant, en l’erosió. Sabent que la humitat tendeix 

a ser més alta en períodes erosius, tindré especial atenció en zones de 

riera i/o de regadius. 

• Coberta vegetal viva: L’impacte de la puja contra el sòl disminueix molt 

quan a la zona hi ha cobertura vegetal viva, degut a que passa de ser un 

impacte directe a un impacte indirecte, ja que prèviament ha topat amb 

fulles i plantes. 

• Cobertura superficial de residus: Aquest fenomen engloba tant els 

residus de les cobertures vegetals com les zones pedregoses tipus 
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tartera ja que en tots dos casos al dipositar-se sobre el terreny 

disminueixen l’àrea superficial susceptible a patir l’impacte de les gotes. 

• Rugositat superficial: Com més rugosa és la superfície, més dificulta el 

fenomen de l’escolament superficial i per tant tendirà a tenint una 

superfície més permeable on l’erosió serà menor. 

La llegenda de les diferents cobertes equival a la (Llegenda MCSC-3v1 / 

SIOSE Codificació de les cobertes, 2013) 

Taula 1. Estimació del factor C segons el tipus de coberta 

Llegenda Tipus de coberta Factor C 
baa20 avetosa 0,002 
baa5 avetosa 0,002 
bca20 caducifolis  0,006 
bcad20 caducifolis  0,006 
bcad5 caducifolis  0,009 
bfe freixeneda 0,004 
bfs20 fageda 0,0035 
bfs5 fageda   0,003 
bph5 pineda de pi blanc 0,0035 
bpn20 pineda de pinassa 0,0035 
bpnp plantacions de pinassa 0,0035 
bps20 pineda pi roig   0,003 
bps5 pineda pi roig   0,0035 
bpsp plantacions pi roig 0,003 
bpsr regeneració pi roig 0,003 
bpu20 pi negre 0,001 
bpu5 pi negre 0,0015 
bpup plantacions pi negre 0,001 
bpur regeneració pi negre 0,001 
bqh20 roureda 0,005 
bqh5 roureda 0,005 
bqi20 alzinar 0,005 
bqi5 alzinar 0,005 
bqp20 roureda 0,005 
bribc20 vegetació ribera 0,009 
cd prats de dall 0,06 
ch/cl conreus herbacis 0,09 
da abocadors 0 
dip altres construccions 0 
eai edifici 0 
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edp prats de dall abandonats 0,02 
ehp conreus abandonats 0,02 
em matollars 0,02 
epf conreus abandonats en zones forestals 0,009 
ga molleres d'alta muntanya 0,0002 
had/hua edifici 0 
m matollars 0,02 
mel matollars en línies elèctriques 0,02 
mr/mt matollars de ribera 0,02 
na sols nus urbanitzats no edificats 0 
nac zones urbanes en construcció 0 
nau  naus d'us agrícola 0 
nl  lleres naturals 0,2 
nn sòl erosionat per agent natural 0,5 
nna sòl nuu per acció antròpica 0,3 
p/pel/pt prats 0,02 
pam/pamel prats d'alta muntanya 0,01 
pk zones d'aparcament 0 
pkc grans vials  0 
ppo pollancres 0,006 
r roquissars 0,00001 
t tarteres 0,0005 
tgv  moviments de terra en urbanitzacions 0,0005 
wb bases agrícoles 0,3 
wc llacs 0 
wr rius 0 
wu basses urbanes 0 
y glaceres i congestes 0 
zu construcció 0 
zua construcció 0 

 

Per la elaboració del mapa el procés utilitzat ha estat el següent: 

Primerament  s’ha identificat i catalogat els diferents tipus d’usos de sòl que 

tenia a la zona amb la llegenda d’hàbitats del medi natural i medi ambient de la 

generalitat de Catalunya (http://habitats.mediambient.gencat.cat), seguidament he 

adjudicat un valor del Factor C a cada un dels usos de sòl esmentats. Per 

poder visualitzar el mapa segons el factor C, he editat la taula d’atributs de 

forma que per cada un dels valors de la llegenda se li atribuís el factor 

d’avaluació per la gestió de la cobertura vegetal en erosió que havia escollit. 

Per fer aquest procés he utilitzat. 

http://habitats.mediambient.gencat.cat/
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5.4.2 ANÀLISIS DEL FACTOR C 
 

El mapa resultant ens mostra el valor del factor C segons els diferents tipus de 

cobertures que hi ha a la zona. Les zones de color més blavós són aquelles on 

el factor C és més pròxim a zero, d’aquesta manera, podem saber que els 

valors de color blau i verd són les zones on hi ha menys vegetació o l’efecte de 

la cobertura vegetal és menor.  Les cobertes on el factor C és menor són 

aquelles zones impermeables i edificades, on el valor es 0, seguit de roquissars 

i tarteres on el valor oscil·la entre 0,00001 i 0,00005. 

A l’altre extrem hi ha els valors propers a 1. Aquestes cobertures vegetals són 

aquelles on la vegetació te un impacte negatiu en la cohesió del sòl o zones on 

la terra està solta degut a les pràctiques de cultiu actual. Al mapa es pot veure 

amb claredat que hi ha un seguit de taques vermelles intenses al voltant de 

unes taques verd intens. Les taques vermell intens corresponen a camps de 

cultiu mentre que les blau fosc representen zones urbanitzades impermeables. 

D’aquesta manera podem afirmar que l’agricultura té un impacte negatiu en el 

medi ambient degut a que, com es pot apreciar al mapa, l’erosió augmenta en 

les zones cultivades.  
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Figura 13. Mapa resultant del factor C.
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5.5 CÀLCUL I ANÀLISIS DEL FACTOR K 

5.5.1 DESENVOLUPAMENT DEL FACTOR K 
 

La facilitat d’erosió d’un sòl està relacionada amb diferents propietats físiques i 

químiques que pugui tenir, en les quals destaquen la mida de gra, estructura, 

permeabilitat, contingut de matèria orgànica, etc. Els quals estan recollits en les 

fitxes de camp extretes de la informació recollida al camp. 

Com es pot veure  a la Figura 14, en termes de granulometria se sap que els 

sòls amb alta fracció llim i arena molt fina tenen una erosió menor, 

independentment de si l’altra fracció esta dotada d’argila o arena (Wischmier & 

Smith, 1965) 

La permeabilitat del sòl també és important ja que com a definició és la 

capacitat i velocitat d’absorció de l’aigua d’un sòl. Els sols ben gradats 

proporcionen una major permeabilitat mentre que els sols mal gradats de grà 

molt fi es desestabilitzen amb més facilitat al tenir pluges d’alta intensitat i es 

pot produir una crosta superficial al sòl (Bienes y Marqués et al, 2014). 

El contingut de matèria orgànica d’un sòl ens proporciona informació molt 

valuosa del terreny degut a que influeix de forma directa en la formació 

d’agregats que estabilitzen i reforcen l’estructura del sòl, la qual cosa fa que 

augmenti la resistència a l’erosió. 
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Figura 14. Nomograma de Wischmeier i Smith pel càlcul del factor K. Font: 

(Escobar, 2008) 

 

El factor K es basa en la següent fórmula (Wischmier & Smith, 1978) : 

100 K = 2,1 M^1,14 (10-4) (12-a) + 3,25 (b-2) + 2,5 (c-3) 
 

On : M = (%Llims + % Arenes molt fines) * (100- % Argila) 

 a = % Matèria Orgànica 

 b = Estructura de la zona 

 c = Permeabilitat de la zona 

 

 

 

Codi de l’estructura: 

1. Material granular molt fi (mf < 1mm). 

2. Material granular fi: ( 1mm ≤ fi ≤ 2mm). 

3. Material granular de mig a groller ( 2mm ≤ m-g ≤ 10mm). 

4. Blocs laminars i massius en tots els seus tamanys. 



51 

 

Codi de Permeabilitat: 

1. Permeabilitat ràpida i molt ràpida, sòls d’alta permeabilitat i porositat 

no capil·lar. La velocitat de pre-col·lació és > 125mm/h. 

2. Permeabilitat moderada, ràpida. No hi ha motejats. Velocitat de pre-

col·lació entre 62,5 i 125 mm/h. 

3. Permeabilitat moderada. Condicions òptimes per les plantes. Solen 

ser gairebé sempre lliure de motejats. Velocitat de pre-col·lació entre 

20 i 62,5 mm/h. 

4. Permeabilitat moderadament lenta. Sols saturats que presenten 

motejats en el Solum. Velocitat de pre-col·lació entre 5 i 20 mm/h. 

5. Permeabilitat lenta. Hi ha motejats en gairebé tot el perfil. Velocitat de 

pre-col·lació entre 1,25 i 5 mm/h. 

6. Permeabilitat molt lenta o nul·la. Sols impermeables de pre-col·lació 

< 1,25mm/h. 
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EPIGRAF LLEGENDA % FINS % ARGILA M %MO ESTRUCTURA (b) PERMEABILITAT (c ) FACTOR_K 

C12 
Cretaci inferior - calcàries no 
diferenciades (pedraforca, zona 
nord-pirinenca) 

52 22 4056 6 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0,163531795 

C1A Cretaci inferior - bretxes 
carbonàtiques 43 20 3440 4 granular mitja-fina (3) permeabilitat moderada 

ràpida (2) 0,188211548 

C3A Cretaci inferior - margues amb 
ammonits 48 30 3360 7 granular molt fina (1) permeabilitat 

moderadament lenta (4) 0,102455277 

C4A Cretaci inferior - margues i 
margocalcàries 43 30 3010 7 granular molt fina (1) permeabilitat 

moderadament lenta (4) 0,089496286 

CAA Carbonífer inferior i mitjà - Lidites 
amb nòduls de fosfats i calcàries 42 16 3528 2 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0,232488712 

COA Cambrià - Ordovicià -Pelites, 
gresos i grauvaques 11 9 1001 3 granular mitja-fina (3) permeabilitat moderada 

ràpida (2) 0,057268741 

DCO Devonià - Pelltes i calcàries 50 21 3950 4 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0,211558252 

J13 Juràssic - Dolomies, calcàries, 
calcarenites i margues 46 25 3450 4 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0,181310539 

K3C Cretaci superior - calcàries 
massives i esculloses 45 19 3645 5 massiu (4) permeabilitat 

moderadament lenta (4) 0,258908895 

K3E Cretaci superior - gresos arcòsics 
i congolomerats 12 10 1080 2 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0,060300703 

K4D Cretaci superior- calcàries 
bioclàstiques i esculloses 46 18 3772 6 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0,150543589 

K5P1A Cretaci superior - conglomerats, 
argiles i gresos vermells 42 26 3108 5 granular mitja-fina (3) permeabilitat moderada 

ràpida (2) 0,148346379 

K5P1B Cretaci superior - calcàres 
lacustres i nivells de lignits 51 27 3723 8 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0.098877 

OA 
Cambrià - Ordovicià - 
conglomerats, grauvaques, 
lutites,  calcàries i calcofilites 

43 18 3526 3 granular mitja-fina (3) permeabilitat moderada 
ràpida (2) 0,216604623 

P Paleògen - calcàries i dolomies 50 23 3850 5 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0,179780493 
P2 Paleogen - calcaries amb 51 24 3876 6 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0,155284476 

Taula 2. Taula de valors empleats pel càlcul del factor K i resultat final. 
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alveolina 

P23 Paleògen - margues i guixos amb 
intercalcacions de calcàries 38 32 2584 4 granular molt fina (1) permeabilitat 

moderadament lenta (4) 0,122913558 

P3B Paleògen - margues i gresos 
vermells i calcàries 38 29 2698 3 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0,154116672 

P4D Paleògen - margues, 
margocalcàries i bretxes 37 33 2479 3 granular mitja-fina (3) permeabilitat moderada 

ràpida (2) 0,147438445 

P4E Paleògen - calcàries amb 
nummulits i assilines 40 16 3360 5 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0,153937387 

P6C Paleògen - gresos i margues 
grises 38 29 2698 3 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0,154116672 

P7F Paleògen - gresos, conglomerats, 
margues i nivells de lignits 48 24 3648 2 granular mitja-fina (3) permeabilitat moderada 

ràpida (2) 0,249024839 

Q3E Quaternari - llims i còdols 38 12 3344 4 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0,174973721 

Q3F Quaternari -còdols i llims 46 24 3496 4 granular molt fina (1) permeabilitat 
moderadament lenta (4) 0,176569022 

S Silurià - pissarres ampeliítiques 40 36 2560 6 granular molt fina (1) permeabilitat  lenta (5) 0,114275206 
ST2 Carbonífer - tufs i laves 40 20 3200 9 Granular fina (2) permeabilitat moderada (3 0.062404 

ST3 Carbonífer - Calcàries, carbó, 
lutites i gresos 46 14 3956 8 granular fina (2) permeabilitat moderada (3) 0.105962 

T1 Triàsic - conglomerats de quars, 
gresos i lutites roges 38 12 3344 5 granular mitja-fina (3) permeabilitat moderada 

ràpida (2) 0,160602006 

T14A Triàsic - argiles versicolors, 
evaporites 12 54 552 3 granular molt fina (1) permeabilitat molt lenta (6) 0,067750638 

T14B Triàsic - dolomies 50 21 3950 3 granular mitja-fina (3) permeabilitat moderada 
ràpida (2) 0,245503034 
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5.5.2 ANÀLISIS DEL FACTOR K 
 

Principalment es pot dividir a grans trets els diferents tipus de sòls segons si 

són de textura fina, textura mitja o textura grossa (Ganasri & Ramesh, 2016). 

• Els sòls de textura molt fina, i per tant els materials de mida de gra 

argilós, tendeixen a tenir un factor K baix perquè la permeabilitat del sòl 

és major i l’aigua no penetra amb tanta profunditat com en altres 

materials. 

• Els sòls de textura mitja, com una marga llimosa, tenen valors de K 

moderats, degut a que són més susceptibles al despreniment de 

partícules i produeixen escorrentia de manera moderada.  

• Els sòls de textura gruixuda, com els sols arenosos o graves, tendeixen 

a tenir valors de K baixos degut a l’alta infiltració que te el sòl, això 

provoca un escolament superficial baix tot i que les partícules estiguin 

majoritàriament més soltes que en sòls de textura mitja. 

• Els valors més alts de K es troben en els sòls amb alt contingut en llim, 

són susceptibles a l’erosió ja que les partícules de tamany llim es solen 

desprendre i tendeixen a tapar els porus del sòl, creant una crosta, i 

produint això, grans volums d’escolament superficial, que afavoreix 

l’augment de l’erosió.  
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Figura 15. Mapa resultant del factor K. 
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5.6 CÀLCUL I ANÀLISIS DEL FACTOR LS 

5.6.1 DESENVOLUPAMENT DEL FACTOR LS 
 

Pel càlcul del factor L és necessari saber: 

• Factor L: on λ és la longitud de la pendent (m), m és l’exponent de la 

longitud del pendent i β és l’angle de la pendent. La longitud del pendent 

es defineix com la distància horitzontal des de on s’origina el flux 

superficial fins al punt on acaba l’escolament. 

o El factor L es calcula mitjançant dos subfactors ( F i m) que es 

troben amb les següents formules (Panagos, Borrelli, & 

Meusburger, 2015). 

o  

 
o Un cop es té el càlcul dels dos factors mencionats anteriormen, es 

pot procedir a fer el càlcul de L amb les seguents formules:  

 

Pel càlcul del factor S és necessari saber: 

• Factor S: L’angle β és l’angle mig a tots els subgrids en la direcció de 

major pendent. (Panagos, Borrelli, & Meusburger, 2015) 

 

Quan s’aplica aquesta formula al raster calculator s'ha de passar de graus 

sexagesimals a radiants ( 1º = 0,01745 rad). 
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El càlcul d’aquest factor segons el mètode explicat anteriorment té dificultats 

alhora de aplicar-lo en zones on les pendents són molt variades i poc 

uniformes. Una manera de poder alleugerar el problema seria separant els 

vessants en diferents punts enlloc de fer-ho de forma uniforme, però en el 

projecte que treballo no és viable degut a que la zona és de gran extensió i el 

nombre de vessants no es poden numerar una a una i fer-ne un informe 

d’aquesta precisió. Com que la topografia de la zona és complexa i és de gran 

extensió no es podrà utilitzar els mètodes tradicionals pel càlcul del factor LS, 

és per això que utilitzarem models digitals de terreny. Un dels models digitals 

de terreny més emprats, basats amb l’equació original proposada per Desmet 

and Govers, (1996) i es va implementar utilitzant el Sistema per l’Anàlisis 

Geocientífics Automatitzats (SAGA). 

En el nostre cas utilitzarem el programa QGIS, més concretament la aplicació 

de GRASS. Dins del GRASS s’hi emplea l’opció r.watershed, localitzada dins 

de la pestanya de Raster. La opció r.watershed calcula a partir d’un DEM 

reomplert, entre altres coses, la direcció i acumulació del fluxe de l’aigua, les 

cel·les de drenatge, les conques hidrogràfiques i el factor LS pel mètode USLE 

– RUSLE. 

Pel correcte càlcul del factor, prèviament s’han d’eliminar les àrees conflictives 

del DEM, fins arribar a tenir un DEM sense depressions. Aquest procediment 

es fa amb l’opció r.fill.dir del GRASS. El procediment s’ha de repetir tantes 

vegades com faci falta fins que el nombre d’àrees conflictives sigui zero. Un 

cop eliminades les àrees conflictives del DEM ja es pot fer el càlcul del factor 

LS. 

  



58 

 

5.6.2 ANÀLISIS DEL FACTOR LS 
 

Al mapa s’hi pot apreciar que l’efecte del factor LS a la zona és rellevant, ja que 

Saldes està situat a una zona Prepirinenca, i per tant el relleu és irregular i en 

molts casos de gran desnivell. Al mapa estan reconeguts, de color vermell les 

àrees on el pendent es major, i per tant el factor LS té un valor més elevat. 

Aquestes zones són la Serra del Cadí, de 2649 m d’altitud i el Massís de 

Pedraforca, de 2506 m, tots dos amb pendents considerables. 

 

Figura 16. Mapa explicatiu del Factor LS 

 

Fent un zoom a la zona del Pedraforca es pot apreciar a la Figura 13, la 
diferència de gradient de la zona. Les àrea de color verd correspon a la suau 
vall on està situat el poble de Gósol, que té un pendent de suau a moderat. 

L’àrea de color vermell pertany al massís del Pedraforca. Aquest és una 
muntanya molt característica de la zona amb pendents que superen els 80º a 
l’enforcadura. 
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  Figura 17. Mapa resultant del Factor LS 



60 

 

5.7 CÀLCUL I ANÀLISIS DEL FACTOR P 
 

A l’àrea d’estudi del treball, al ser una zona muntanyosa, principalment natural 

on l’impacte de l’home és molt petit s’obvia el paràmetre P en el càlcul del 

mètode RUSLE.  Això es deu a que els mètodes de cultius de la zona no 

utilitzen pràctiques de conservació com cultius en franges, terrasses ni cultius 

de contorns, és a dir que l’agricultura que s’hi practica no modifica de forma 

rellevant  el patró de flux ni la velocitat de l’escolament superficial. 
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5.8 CÀLCUL I ANÀLISIS DEL FACTOR A 

5.8.1 DESENVOLUPAMENT DEL FACTOR A 
 

Per crear el mapa de pèrdua mitjana anual de sòl s’ha de utilitzar l’eina de 

Raster Caluclator del QGIS, ja que l’equació RUSLE és la multiplicació de tots 

els factors: 

    A = K · R · L S · C · P 

Abans de fer el càlcul s’ha passat i revisat que tots els mapes ràsters 

procedents del càlcul dels diferents factors tinguin la mateixa mida (mateix 

nombre de files i columnes), el mateix tamany de píxel i estiguin tots 

georeferenciats, en aquest cas s’ha utilitzat en tots els mapes ETRS89 / UTM 

zone 31N. 
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5.8.2 ANÀLISIS DEL FACTOR A 
 

A mapa de pèrdua mitjana anual de sòl  (Figura 20) s’hi pot apreciar els 

diferents valors que hi ha de pèrdua de sòl a la zona. Oscil·la de valors inferiors 

a 0.5 (tm/ha/any) a valors que arriben fins a 77. Aquesta gran varietat es deu, 

en gran part al relleu de la zona, abrupte i irregular la major part de l’àrea. Es 

pot apreciar a simple vista que majoritàriament la cobertura de la serralada del 

Cadí i altres zones de gran pendent hi ha valors elevats de pèrdua de sòl. 

Aquest fenomen era d’esperar la que el factor LS té un valor molt elevat en els 

mateixos punts. 

Com es pot veure al mapa (Figura 20) hi ha taques blanques que tenen un 

factor A equivalent a 0. Aquestes zones són les urbanitzades que no tenen 

erosió, ja siguin carreteres, municipis o fàbriques. Al voltant de les taques que 

equivalen a pobles, l’àrea esta marcada amb valors mig - elevats, entre 5 i més 

de 20 (Tm ha-1 any-1). Aquest increment de l’erosió al voltant dels pobles és 

deu a l’explotació del sòl per ús agrícola i ramader, que potència en alça el 

valor del factor d’ús i gestió del sòl (factor C) i a conseqüència augmenta la 

pèrdua de sòl mitjana anual.  

Al comparar el resultat amb una imatge satèl·lit del poble de Gósol (Figura 18), 

es pot veure clarament que són zones de cultiu, situades en les àrees de poca 

pendent. Això traslladat al mapa del factor A ens dona un resultat de valors de 

pèrdua de sòl elevats. 

 

Figura 18. Imatge comparativa, esquerra ortofoto, dreta  factor A. Font. Google 
Maps. 
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Per últim es pot veure un fenomen d’erosió molt elevat al costat del poble de 

Saldes (Figura 19), més concretament al coll de la trapa. Aquest es deu al 

factor geològic de la zona. Com comenta Bienes y Marqués et al, (2006) el 

substrat llimós del coll de la trapa té les característiques adients per crear un 

gran flux d’escolament superficial i crea l’erosió laminar. L’erosió laminar és 

aquella produïda per l’aigua que circula al llarg del pendent erosionant de forma 

més o menys homogènia tota la superfície del sòl. Aquest fenomen és un dels 

més negatius ja que ocasiona una pèrdua d’elements nutritius i disminució de la 

capacitat de retenció de la humitat, la qual cosa comporta una menor cobertura 

vegetal.  

 

Figura 19. Imatge comparativa, part superior ortofoto de la zona de Saldes, part 
inferior  factor A. Font. Google Maps. 
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Figura 20. Mapa resultant del factor A.  
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5.9 CÀLCUL I ANALISIS DE L’EROSIÓ POTENCIAL 
 

5.9.1 DESENVOLUPAMENT DE L’EROSIÓ POTENCIAL 
 

L’erosió potencial és aquella on no afecten ni les pràctiques del sòl ni la 

vegetació, és a dir que equival a l’erosió de la zona com si no tingués cobertura 

vegetal, així doncs tant el factor C, que estudia la cobertura vegetal i usos del 

sòl com el factor P, que estudia les pràctiques que s’hi fan al sòl, s’obviaran. 

Així doncs, la formula pel càlcul de l’erosió potencial és tal que : 

A = K · R · LS 
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Figura 21. Mapa de la pèrdua de sòl potencial.  
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5.8.2 ANÀLISIS DE L’EROSIÓ POTENCIAL 
 

Al mapa d’erosió potencial es mostra l’erosió que patiria la zona si tota la zona 

manqués de vegetació i d’infraestructures, és a dir, que tingués un sòl nuu. 

Els valors oscil·len entre el 0 i 2638, tenint valors intermitjos molt alts, que 

ocupen gran part de la superfície del mapa. Que els valors siguin tant alts és 

degut a que no hi ha cobertura vegetal en tota l’extensió del mapa, ja que la 

vegetació cohesiona el sòl i redueix l’impacte de les gotes d’aigua.  

Si es fa una comparativa de la distribució de l’erosió potencial amb pèrdua de 

sòl real, adquirida amb tots els factors de la formula RUSLE, s’aprecia que, tot i 

tenir valors molt diferents, els pics d’erosió coincideixen en les zones amb un 

desnivell considerable i que no passa el mateix en zones on el desnivell és 

baix. Com es pot veure a la Figura 22,  a les zones amb poc gradient no es pot 

afirmar que la pèrdua de sòl sigui sempre baixes, a diferència del que es veu a 

la Figura 23, ja que gran part de les àrees amb poc desnivell actualment estan 

edificades, hi ha pobles, són prats per pasturar animals i són terres agrícoles 

 

Figura 22. Imatge de la zona agrícola propera a Gósol visualitzant l’a pèrdua de 
sòl real. 
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Figura 23. Imatge de la zona agrícola propera a Gósol visualitzant l’a pèrdua de 
sòl potencial. 
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6. CONCLUSIONS 
 

En aquest treball s’hi veu reflectida la aplicació del model d’erosió del sòl 

RUSLE junt amb el programa QGIS per poder estimar la pèrdua mitjana anual 

de sòl (Tm ha-1 any-1) i poder identificar els llocs on hi ha més pèrdua de sòl a 

la zona de Saldes. 

Els anàlisis i altres resultats conclueixen que la quantitat d’erosió varia, 

principalment pe la topografia i l’ús del sòl i la geologia de la zona, ja que 

d’aquests tres factors hi deriven paràmetres com la cobertura superficial,  la 

permeabilitat i l’escolament superficial, etc.  

Les zones amb més pendent són les que pateixen una major pèrdua de sòl 

degut a que l’aigua circula amb més velocitat i adquireix una energia cinètica 

major. Al tenir més energia, pot aixecar i transportar un nombre més elevat de 

partícules del sòl, que dona lloc a una major erosió. 

El tipus de sòl i la geologia general de la zona també afecta alhora de fer el 

càlcul de pèrdua de sòl perquè a més cohesió tingui el sòl més dificultat tindrà 

per aixecar i arrancar partícules. La mida de grà del sòl també contribueix al 

resultat final.  

A diferència del que pot semblar a simple vista, els sòls més susceptibles a 

l’erosió són els de mida mitjana, és a dir sòls llimosos. D’altra banda els sòls 

que pateixen menys erosió son els de gra molt fi, degut a que els sòls argilosos 

tendeixen fer una crosta superficial reomplint els espais entre els grans de mida 

més gran. Aquesta crosta disminueix considerablement la permeabilitat del sòl, 

impedint la infiltració de l’aigua, podent així aixecar un nombre menor de 

partícules. A l’altre extrem hi ha les graves, sòls de mida grollera, que tenen un 

pes major i necessiten d’una energia major per poder ser transportats. 

La cobertura vegetal té un impacte positiu en l’erosió del sòl, tal i com es veu 

en la comparativa dels mapes d’erosió potencial amb erosió real. Els valors de 

pèrdua de sòl calculats per un terreny sense cobertura vegetal són molt més 

alts dels que presenta el mapa on si que s’hi considera la cobertura i ús de sòl. 
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Això és degut a que la vegetació, amb les copes dels arbres i el sotabosc 

protegeix el sòl del impacte directe de les gotes d’aigua contra el terra, el qual 

crea el fenomen d’erosió per esquitx. La cobertura vegetal també augmenta la 

cohesió del sòl amb les arrels, dificultant el despreniment de partícules i reduint 

l’erosió. 

També s’ha analitzat l’impacte negatiu en l’erosió del sòl que provoquen les 

pràctiques agrícoles fent la comparativa del mapa d’erosió real amb el mapa 

d’erosió potencial. Observant el mapa de pèrdua potencial del sòl, on no s’hi te 

en compte ni la cobertura vegetal ni l’ús del sòl, s’hi pot veure que les zones de 

poca pendent són aquelles on menys hi ha una erosió del sòl, mentre que al 

mapa de pèrdua de sòl real, moltes de les zones amb poca pendent tendeixen 

a valors de pèrdua de sòl molt elevats, que coincideixen en àrees al voltant dels 

pobles de la zona, localització principal del terreny agrícola. D’aquesta manera 

podem afirmar, que a mesura que augmenta l’extensió de les pràctiques 

agrícoles, també augmenta el risc d’erosió del sòl. 
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ANNEX 1. PARÀMETRES DE CAMP 
 

Pel correcte càlcul dels factors de l’equació RUSLE he optat per anar al camp 
per recollir informació necessària per contrastar i obtenir paràmetres de manera 
més precisa possible per obtenir el millor resultat. 

És necessari anar a camp degut a que hi ha paràmetres que requereixen 
informació del terreny com podria ser el tipus d’ús de sòl que te la zona o el 
tamany de gra del substrat 

Factor K: 

És el factor que més feina de camp requereix degut a que pel seu càlcul es 
necessita el percentatge de matèria orgànica, el tamany de grà del substrat junt 
amb el tipus de material, i finalment és necessària també la permeabilitat. 

Alhora de calcular el tamany de grà m’ajudaré d’un aparell de classificació 
granulomètrica que serà molt útil alhora de reduir el temps empleat i al 
augmentar la precisió, de tal manera que reduirà  de forma mínima l’error que 
pugui cometre. 

 Aquest aparell tracta d’una proveta (estil laboratori) amb diferents 
compartiments, en cada un d’aquests compartiments hi ha un tamany de grà 
diferent passant des de gra molt fi fins a gra groller. 

 

Càlcul de la matèria orgànica: 

El principal detonant a l’hora de calcular el percentatge de matèria orgànica 

d’un sòl en la zona d’estudi és l’ús de sòl. 

És clar que depenent de si és un camp de cultiu, una zona boscosa en la zona 

d’obaga de la muntanya o un sòl de terra nuu tindrà un percentatge de MO 

totalment diferent. 

La estimació del percentatge de matèria orgànica de cada sòl s’ha calculat a 

partir del  Nomograma de Wischmeier i Smith pel càlcul del factor K. 
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Classificació dels sòls: 

Per estudiar el tipus de sòl, degut a que n’hi ha de molts tipus diferents, 
utilitzaré una metodologia amb definicions i sistemes d’avaluació de propietats 
de manera que sigui fàcil d’entendre i ràpid d’avaluar al camp. Classificaré els 
grups en quatre grans tipus segons el seu tamany de grà. 

- Graves (G): Tamany de gra entre 8-10 cm i 2mm; els grans es poden 
observar i identificar a ull nuu. Un sòl format principalment per graves 
tendirà a ser porós degut al espaiat que s’hi genera entre els grans. 
 

- Llims (M): Partícules entre 0,060 mm – 0,002 mm. La principal propietat 
dels llims respecte altres materials de tamany de gra semblants és que 
no són plàstics. 
 

- Argiles (C): Són els que tenen un tamany de gra inferior a 0,002 mm. 
Principalment estan formades per materials silicatats. Tenen una 
capacitat de retenció d’aigua molt elevada degut a la seva estructura, la 
qual cosa fa que siguin materials problemàtics en temes de consolidació, 
etc. 

Hi ha dos grans grups, els sols fins i grollers, el qual es distingeixen pel tamany 
de grà segons els que passen per la malla No 200 (0,074 mm de tamís) i els 
que no. Les partícules grolleres són majors a aquesta malla i les fines menors. 
Un sòl es considera groller si més del 50% de les partícules passen la malla, és 
a dir, que una majoria de partícules és major a 0,074 mm (G) (Vallejo, n.d.). 

 

Sols grollers 

Cada grup està associat a un símbol format per dues lletres majúscules, que 
representen les inicials dels noms (en anglès) dels sols més típics del grup. 

Tenim dos grups principals, els formats majoritàriament per  graves (G) i el que 
hi predominen arenes (S). Aquests dos grups es diferencien a partir de la malla 
No 4 (4.76 mm d’obertura). Els que queden retinguts a la malla No 4 són 
graves mentre els que si les partícules s’escolen són arenes. 

La gradació de les partícules també té un paper molt important en la 
classificació dels sòls, tan es així que també serà un factor alhora de definir els 
grups independentment del tamany de grà que tinguin. Un sòl esta mal gradat 
quan totes les partícules són de tamany semblant. 
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- GW: Graves ben gradades, mescla de grava i arena amb molt pocs o 
sense fins. 

- GP: Graves mal gradades, mescles d’arena i grava amb molt pocs o 
sense fins. 

- GM: Graves llimoses, mescla mal gradada de grava, arena i llim. 
- GC: Graves arenoses, d’argiles i grava mal gradades. 
- SW: Arenes ben gradades , mescla d’arenes amb grava amb molt pocs 

o sense fins. 
- SP: Arenes mal gradades, mescla d’arenes amb grava amb molt pocs o 

sense fins. 
- SM: Arenes llimoses mal gradades, mescla d’arenes i llims. 
- SC: Arenes argiloses mal gradades, mescla d’arenes i argiles. 

 

Sols fins: 

En aquest cas també utilitzaré una metodologia amb definicions i sistemes 
d’avaluació de propietats de manera que sigui fàcil d’entendre i ràpid d’avaluar 
al camp. Classificaré els grups en quatre grans tipus segons el seu tamany de 
grà i si tenen matèria orgànica o no. 

Degut a que només busco saber el tamany de grà dels sòls, no tindré en 
compte la compressibilitat ni la plasticitat d’aquest. 

- Llims inorgànics (M): Partícules entre 0,060 mm – 0,002 mm.  
 

- Argiles inorgàniques (C): Són els que tenen un tamany de gra inferior 
a 0,002 mm. Principalment estan formades per materials silicatats. 
 

- Llims orgànics (OM): Partícules entre 0,060 mm – 0,002 mm. Amb 
matèria orgànica apreciable a ull nu. 
 

- Argiles orgàniques (OC): Són els que tenen un tamany de gra inferior a 
0,002 mm. Principalment estan formades per materials silicatats. Amb 
matèria orgànica apreciable a ull nu. 
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Càlcul de la permeabilitat: 

Pel càlcul de la permeabilitat del sòl, m’ajudaré de les següents taules adjuntes, 
degut a que no tinc opció de extreure mostra i portar-la al laboratori. 

La permeabilitat del sòl va de la mà amb la conductivitat hidràulica que tingui. 
És per això que a les següents taules s’hi mostra la conductivitat hidràulica de 
cada tipus de sòl segons la mida de grà que tingui, i a partir de la conductivitat, 
s’hi extreuen els valors de la permeabilitat. 

 

Taula 1.2. Taula del grau de conductivitat hidràulica segons el tipus de sòl. 
Font: https://www.ingenierocivilinfo.com 

TIPUS DE SÒL CONDUCTIVITAT HIDRÀULICA 
(cm/s) 

Grava  100 – 1,00 
Arena gruixuda 1,00 – 0,01 
Arena fina 0,01 – 0,001 
Llim 0,001 – 0,00001 
Argila Menor que 0,00001 
 

Taula 1.1. Taula del grau permeabilitat segons el tipus de sòl. Font: 
https://www.ingenierocivilinfo.com 

GRAU DE PERMEABILITAT CONDUCTIVITAT HIDRÀULICA 
(cm/s) 

Alta 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 10−1 
Mitjana 10−1 𝑎  10−3  
Baixa 10−3 𝑎  10−5 
Molt baixa 10−5 𝑎  10−7 
Pràcticament impermeable 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒  10−7 

 

Les següents taules tracten d’informació extreta del camp on s’obté informació 

de diferents zones pròximes al municipi de Saldes per obtenir una informació 

més detallada pels correctes càlculs del factor K i factor C. Al següent mapa es 

mostra la localització de cada una d’aquestes parades. 

  

https://www.ingenierocivilinfo.com/
https://www.ingenierocivilinfo.com/
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Taula 1.1.3. Dades de camp de la zona 1. 

 

  

  ZONA 1:  MOLÍ PRAT 
INFORMACIÓ GENERAL 

    

              

                   

    
    
    

FACTOR K 

TAMANY DE GRA 

Tamany de gra molt fi en superfície i fàcilment 
amoldable els primers 10 cm, a més profunditat s’hi 
troben roques esmicolades que dificulten la seva 
extracció. 

PERMEABILITAT 

Baixa degut a la superposició dels grans fins sobre 
les roques esmicolades, fent el fenomen de crosta 
superficial en algunes zones amb poca pendent. 

% M.O. 

Molt alt, és una terra plena de vegetació. Molt humida 
i plena d’arrels just al costat d’una zona de vegetació 
de ribera 

TIPUS DE SÒL Llims o Argiles orgàniques 
GEOLOGIA GENERAL Cretaci inferior, calcàries no diferenciades 

FACTOR C 

VEGETACIÓ 

Farratge i vegetació de ribera força tupida, on s’hi 
poden apreciar pollancres i matollars d’una densitat 
considerable 

ÚS DE SÒL prats i vegetació de ribera amb pollancres 

COBERTA 
SUPERFICIAL 

Alta degut a la superposició dels grans fins sobre les 
roques esmicolades, ja que és una zona de molt poca 
pendent i propera al riu, lloc on desemboquen els 
sediments arrastrats per les precipitacions. 

RUGOSITAT Alta 
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Taula 1.1.4. Dades de camp de la zona 2. 

 

 

  

 
ZONA 2:  MOLÍ BOSC 

INFORMACIÓ GENERAL 
   

 
  

  
   
     

    
FACTOR K 

TAMANY DE GRA 

Tamany de gra molt fi en superfície i fàcilment 
amoldable els primers 10 cm, a més profunditat s'hi 
troben roques esmicolades que dificulten la seva 
extracció. 

PERMEABILITAT 

Baixa degut a la superposició dels grans fins sobre les 
roques esmicolades, fent el fenomen de crosta 
superficial en algunes zones amb poca pendent. 

% M.O. 
Alt, amb gran quantitat d'arrels degut al sotabosc i 
fullaraca. 

TIPUS DE SÒL Graves arenoses mal gradada 
GEOLOGIA 
GENERAL Cretaci inferior, calcàries no diferenciades 

FACTOR C 

VEGETACIÓ 
Boscos de pi roig i caducifolis amb una densitat notable 
d'arbres i una gran varietat de sotabosc humit 

ÚS DE SÒL Boscos de pi roig i caducifolis 
COBERTA 
SUPERFICIAL 

Moderada degut a la retenció que fa la vegetació de la 
zona 

RUGOSITAT Alta 
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Taula 1.1.5. Dades de camp de la zona 3. 

 

 

  

 
ZONA 3:  LES ROJES 

INFORMACIÓ GENERAL 
    

                              
                

    
    
    
    

FACTOR K 
TAMANY DE GRA Mig 

PERMEABILITAT 
Mitja degut a que el terra és porós i la vegetació 
arrela de forma molt superficial. 

% M.O. Alt, hi ha una catifa de gespa en gran part de la zona 
TIPUS DE SÒL Grava ben gradada, de fàcil manipulació i extracció. 

GEOLOGIA GENERAL 
Cretaci superior, conglomerats, argiles i gresos 
vermells 

FACTOR C 

VEGETACIÓ 
Predomina la vegetació típica de prat sub-alpi i en un 
segón plà hi ha arbustos  

ÚS DE SÒL Prats naturals i prats per pastoreigs 
COBERTA 
SUPERFICIAL 

Alta, degut a l'alteració de la roca, que al esmicolar-
se, genera aquest sòl de textura rugosa 

RUGOSITAT Alta 
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Taula 1.1.6. Dades de camp de la zona 4. 

 

 

  

 
ZONA 4:  TORRENT   SENTA 

INFORMACIÓ GENERAL 
    
  

                          
    
    
    

FACTOR K 
TAMANY DE GRA Gra mig 

PERMEABILITAT 

Mitja a alta, ja que té poca cobertura superficial i 
trobem trossos de roca grossos a pocs 
centímetres de la superfície. 

% M.O. Mig, s'hi troba principalment fullaraca i gespa. 
TIPUS DE SÒL Grava llimosa mal gradada 
GEOLOGIA GENERAL Cretaci inferior, calcàries no diferenciades 

FACTOR C 

VEGETACIÓ 

Bosc de pi roig, d'una densitat mitja a baixa amb 
sotabosc pobre, principalment cobert per la 
pinassa dels arbres. 

ÚS DE SÒL Bosc de pi roig. 

COBERTA SUPERFICIAL 

Baixa, en gran part a que és una zona amb 
poques arrels i un pendent considerable i els 
sediments no queden retinguts a la zona en 
qüestió. 

RUGOSITAT Mitja. 
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Taula 1.1.7. Dades de camp de la zona 5. 

 

  

 
ZONA 5:  FONT TARRÉS BOSC 

INFORMACIÓ GENERAL 
    

                                   
    
    
    
    

FACTOR K 
TAMANY DE GRA Groller ben gradat 
PERMEABILITAT Moderada  
% M.O. Moderada a baixa 
TIPUS DE SÒL Grava bén gradada 
GEOLOGIA 
GENERAL Cretaci superior, calcàries bioclàstiques i esculloses 

FACTOR C 

VEGETACIÓ 
Principalment s'hi troba pi roig barrejat amb pi negre amb un 
sotabosc arbustiu dens i abundant. 

ÚS DE SÒL Bosc de Pi roig i pi negre 

COBERTA 
SUPERFICIAL 

Poca cobertura superficial, no hi ha gran quantitat de gespa i 
vegetació que pugui arrelar als primers cm del sòl i la zona té un 
pendent moderat 

RUGOSITAT Mitja 
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Taula 1.1.8. Dades de camp de la zona 6. 

 

 

  

 
ZONA 6: FONT TARRÉS PRATS 

INFORMACIÓ GENERAL 
    
    

    
    
    
    

FACTOR K 
TAMANY DE 
GRA Mig a fi 

PERMEABILITAT 

Baixa degut a la superposició dels grans fins sobre les roques 
esmicolades, fent el fenomen de crosta superficial en algunes 
zones amb poca pendent. 

% M.O. Alta 
TIPUS DE SÒL MRAVA MAL GRADADA 
GEOLOGIA 
GENERAL Cretaci superior, calcàries bioclàstiques i esculloses 

FACTOR C 
VEGETACIÓ Vegetació típica de prats alpins com gepa i gramínies 
ÚS DE SÒL Prats 
COBERTA 
SUPERFICIAL 

Alta, poca pendent i gran densitat de vegetació arrelades a poca 
superfície 

RUGOSITAT Alta 
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Taula 1.1.9. Dades de camp de la zona 7. 

 

 

  

 
ZONA 7:  COLL DE LA TRAPA 

INFORMACIÓ GENERAL 
    
   
 

      
    
    
    
    

FACTOR K 
TAMANY DE GRA Groller 
PERMEABILITAT Molt baixa 
% M.O. Baixa - molt baixa 
TIPUS DE SÒL Grava mal gradada 

GEOLOGIA GENERAL 
Cretaci superior, conglomerats, argiles i gresos 
vermells 

FACTOR C 
VEGETACIÓ Arbustiva de molt poca densitat 
ÚS DE SÒL Bosc de pi roig i matollars 
COBERTA SUPERFICIAL Grava mal gradada o nul·la 
RUGOSITAT Baixia-mitja 
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Taula 1.1.10. Dades de camp de la zona 8. 

 

  

 
ZONA 8:  GÓSOL 

INFORMACIÓ GENERAL 
    
    
       

 

 

 

    
    

FACTOR K 
TAMANY DE GRA Groller 
PERMEABILITAT Molt alta 
% M.O. Baixa 
TIPUS DE SÒL Grava llimosa o arenosa bén gradada 
GEOLOGIA GENERAL Cretaci inferior, calcàries no diferenciades 

FACTOR C 
VEGETACIÓ Nul:la 
ÚS DE SÒL Agricultura 

COBERTA SUPERFICIAL 
Grava bés gradada de una profunditat 
considerable 

RUGOSITAT Molt alta 



87 

 

Taula 1.1.11. Dades de camp de la zona 9. 

 

 

 
ZONA 9:  SALDES 

INFORMACIÓ GENERAL 
    

 
                    

    
    
    
    

FACTOR K 
TAMANY DE GRA Fi 
PERMEABILITAT Baixa a mitja 
% M.O. Mig 
TIPUS DE SÒL Grava llimosa mal gradada 
GEOLOGIA 
GENERAL Llims i còdols del quaternari 

FACTOR C 
VEGETACIÓ Arbustiva amb pocs arbres 
ÚS DE SÒL Matollars 

COBERTA 
SUPERFICIAL 

Capa argilosa bén gradada de pocs cm de profunditat, on 
després s'hi troben  roques esmicolades de fins a  5 cm de 
diàmetre 

RUGOSITAT Mitja 
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ANNEX 2. TAULES DE CÀLCUL DEL FACTOR R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMEX Cadí Nord Gisclareny Guardiola Port del Compte 
PMEX 237,3181818 199,890909 158,4 212,5545455 

     
     PRECIPITACIÓ MITJA DE OCT-MAIG (MR) Cadí Nord Gisclareny Guardiola Port del Compte 
TOTAL 99,04318182 86,3693182 61,64772727 96,18181818 

     
     PRECIPITACIÓ DIARIA DE MAJOR PRECIPITACIÓ DE L'ANY (d) PLUJA MAX 

   CADÍ NORD 188,2 2014 
  GISCLARENY 182 2015 
  GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 77,6 2013 
  PORT DEL COMPTE 159,8 2015 
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PLUJES DEL MES AMB MAJOR PRECIPITACIÓ DE L'ANY (D) Cadí Nord Gisclareny Guardiola Port del Compte 
GENER 34,7 14 38,7 18,7 
FEBRER 28,3 6,6 2,2 15 
MARÇ 22 26,7 40,6 14,5 
ABRIL 74,7 22,1 32,2 26,9 
MAIG 18,9 31,7 25,8 26,8 
JUNY 40 29,9 12,7 22,7 
JULIOL 35,9 79,2 77,6 45,1 
AGOST 42,9 24,8 22,7 28,5 
SEPTEMBRE 39,3 31 34,9 61,4 
OCUTBRE 27,9 31,1 6 26,4 
NOVEMBRE 188,2 182 43,2 159,8 
DESEMBRE 7 0,6 6,7 0,8 
SUMA 559,8 479,7 343,3 446,6 

     
     F24 Cadí Nord Gisclareny Guardiola Port del Compte 
F24 63,27123973 69,0514905 17,54080979 57,17877295 

     
     
     CALCUL DE R R 

   Cadí Nord 996,9711374 
   Gisclareny 881,429151 
   Guardiola de Berguedà 342,1281654 
   Port del Compte 824,0956774 
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ANNEX 3. TAULES PEL CÀLCUL DEL FACTOR C. 
 

Table 3.1. C-factor per non-arable land-cover type. 

Group CLC 
class Detailed class Description 

C-factor 
values 
(Clanduse) 

Permanent crops 221 Vineyards Areas planted with vines 0.15–0.45 

 222 Fruit trees & berry 
plantations 

Parcels planted with fruit trees or shrubs: 
single/mixed fruit species, fruit trees 
associated with permanently grassed surfaces. 

0.1–0.3 

 223 Olive groves Areas planted with olive trees 0.1–0.3 

Pastures 231 Pastures 
Dense, predominantly graminoid grass cover, 
of floral composition, not under a rotation 
system. Mainly used for grazing. 

0.05–0.15 

Heterogeneous 
agricultural areas 241 

Annual crops 
associated with 
permanent crops 

Non-permanent crops (arable land or pasture) 
associated with permanent crops on the same 
land parcel (non-associated annual crops 
represent less than 25%) 

0.07–0.35 

 242 Complex cultivation 
patterns 

Juxtaposition of small parcels of diverse 
annual crops, pasture and/or permanent crops 
(arable land, pasture and orchards each 
occupy less than 75% of the total surface area 

0.07–0.2 
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Group CLC 
class Detailed class Description 

C-factor 
values 
(Clanduse) 

of the land unit) 

 243 

Land principally used 
for agriculture, with 
significant areas of 
natural vegetation 

Areas principally used for agriculture, 
interspersed with significant natural areas 
(agricultural land occupies between 25 and 
75% of the total surface of the land unit) 

0.05–0.2 

 244 Agro-forestry areas Annual crops or grazing land under the 
wooded cover of forest species 0.03–0.13 

Forests 311 Broad-leaved forest 
Vegetation formation composed principally of 
trees, including shrub and bush understories, 
where broadleaved species predominate. 

0.0001–
0.003 

 312 Coniferous forest 
Vegetation formation composed principally of 
trees, including shrub and bush understories, 
where coniferous species predominate 

0.0001–
0.003 

 313 Mixed forest 

Vegetation formation composed principally of 
trees, including shrub and bush understories, 
where broadleaved and coniferous species co-
dominate. 

0.0001–
0.003 

Scrub and/or 
herbaceous 
vegetation 
associations 

321 Natural grasslands Low productivity grassland. Often situated in 
areas of rough and uneven ground 0.01–0.08 
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Group CLC 
class Detailed class Description 

C-factor 
values 
(Clanduse) 

 322 Moors and heathland 
Vegetation with low and closed cover, 
dominated by bushes, shrubs and herbaceous 
plants (heath, briars, broom, gorse, laburnum) 

0.01–0.1 

 323 Sclerophyllous 
vegetation 

Bushy sclerophyllous vegetation. Includes 
maquis (dense vegetation composed of 
numerous shrubs) and garrige (oak, arbutus, 
lavender, thyme, cistus) 

0.01–0.1 

 324 Transitional 
woodland-shrub 

Bushy or herbaceous vegetation with scattered 
trees. Can represent either woodland 
degradation or forest 
Regeneration/colonisation. 

0.003–
0.05 

Open spaces with 
little or no 
vegetation 

331 Beaches, dunes, 
sands 

Beaches, dunes and expanses of sand or 
pebbles in coastal or continental areas 0 

 332 Bare rocks Scree, cliffs, rocks and outcrops 0 

 333 Sparsely vegetated 
areas 

Includes steppes, tundra and badlands. 
Scattered high-altitude vegetation 0.1–0.45 

 334 Burnt areas Areas affected by recent fires, still mainly black 0.1–0.55 

 335 Glaciers and 
perpetual snow 

Land covered by glaciers or permanent 
snowfields 0 
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Table 3.2. Area covered by different crop types, and C-factor (Ccropn) per crop type based on the literature review. 

n Crop type Share (%) of the total arable land (EU-28) C-factor 

1 Common wheat and spelt 28.5 0.20 

2 Durum wheat 3.2 0.20 

3 Rye 3.0 0.20 

4 Barley 14.8 0.21 

5 Grain maize – corn 12.9 0.38 

6 Rice 0.6 0.15 

7 Dried pulses (legumes) and protein crop 1.9 0.32 

8 Potatoes 2.4 0.34 

9 Sugar beet 3.1 0.34 

10 Oilseeds 5.8 0.28 

11 Rape and turnip rape 8.1 0.30 

12 Sunflower seed 4.8 0.32 

13 Linseed 0.1 0.25 
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n Crop type Share (%) of the total arable land (EU-28) C-factor 

14 Soya 0.5 0.28 

15 Cotton seed 0.4 0.50 

16 Tobacco 0.1 0.49 

17 Fallow land 9.8 0.50 
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Table 3.3. Mean C-factor per land-cover type, using remotely-sensed data. 

Group CLC 
class Description % of the 

area 
C-factor 
values 

Permanent crops 221 Vineyards 1.3% 0.3527 

 222 Fruit trees & berry plantations 0.9% 0.2188 

 223 Olive groves 1.4% 0.2273 

Pastures 231 Pastures 12.9% 0.0903 

Heterogeneous agricultural 
areas 241 Annual crops associated with permanent 

crops 0.3% 0.2323 

 242 Complex cultivation patterns 8.2% 0.1384 

 243 Land principally used for agriculture, with 
significant areas of natural vegetation 6.7% 0.1232 

 244 Agro-forestry areas 1.2% 0.0881 

Forests 311 Broad-leaved forest 14.7% 0.0013 

 312 Coniferous forest 22.1% 0.0011 

 313 Mixed forest 10.3% 0.0011 

Scrub and/or herbaceous 
vegetation associations 321 Natural grasslands 3.9% 0.0435 
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Group CLC 
class Description % of the 

area 
C-factor 
values 

 322 Moors and heathland 2.8% 0.0420 

 323 Sclerophyllous vegetation 3.2% 0.0623 

 324 Transitional woodland-shrub 8.7% 0.0219 

Open spaces with little or no 
vegetation 333 Sparsely vegetated areas 1.3% 0.2652 

 334 Burnt areas 0.04% 0.3427 

TOTAL (Non-arable)   100% 0.0539 
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