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PROJECTE ECTADAPT: ANÀLISI DE LA CARTOGRAFIA DE TEMPERATURA DE LA
SUPERFÍCIE TERRESTRE REGISTRADA A L'ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER ELS
DIES 17 I 24 D'AGOST DE 2017, OBTINGUDA A PARTIR D'IMATGES DEL SATÈL·LIT
LANDSAT 8
1. INTRODUCCIÓ
Aquesta anàlisi s'ha realitzat sobre les imatges ràster generades a partir del tractament, per part del
SIGTE de la UdG, de les imatges del satèl·lit Landsat 8 corresponents als dies 17 i 24 d'agost de
2017, obtingudes a través del portal Earth Explorer de l'USGS i aplicant dos algoritmes diferents:
Equació de Plank i Single Channel Algorithm (SCHA).
L'objectiu és determinar el grau de fiabilitat de les imatges del Landsat 8 per localitzar sobre el
territori de l'Espai Transfronterer Català les illes de calor associades especialment a l'activitat
humana amb un grau de precisió que es pugui considerar representatiu.

(447 municipi de l’ECT)

Fig 1. Àmbit de treball (447 municipi de l’ECT)

2. DADES DISPONIBLES
Aquest treball s'ha realitzat amb el programari SIG Qgis 2.16.2, utilitzant a aquest efecte les capes
d'informació següents:
Límits
Municipis Pirineus Orientals
(Commune.shp)

Municipis del Departament dels Pirineus Orientals, en format
shape, filtrats a partir de la capa commune.shp de l'Admin
express v1.1, de l'IGN France

Comarques Girona
(comarques_girona.shp)

Comarques i municipis de la província de Girona, en format
shape, filtrats a partir de la capa bm5mv10 (polígons), de l'ICGC

Municipis Girona
(munisgirona_5m.shp)
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Imatges LST (Land Surface Temperature)
LST-PlankMethod
(LST-plankMethod)

Imatge ràster generada a partir del tractament de les imatges del satèl·lit
Landsat 8 amb l'algoritme Equació de Plank pel SIGTE de la UdG.
(Interval de temperatures entre 21,4 i 39,8 ºC)

LST-SCHA
(LST-SCHA)

Imatge ràster generada a partir del tractament de les imatges del satel·lit
Landsat 8 amb l'algoritme Single Channel Algorithm (SCHA) pel SIGTE
de la UdG.
(Interval de temperatures entre 20,5 i 35,8 ºC)

WMS-referència IGN France
wms-topo25m_fr_2017
http://wxs.ign.fr/<referència autorització>/geoportail/r/wms?

(wms) Mapa topogràfic de França a
escala 1:25.000

wms-orto20c_fr_2015
http://wxs.ign.fr/<referència autorització>/geoportail/r/wms?

(wms) ortoimatge de França,
resolució 20 cm

WMS-referència ICGC
wms-orto25cm
http://geoserveis.icc.cat/icc_mapesbase/wms/service?

(wms) Ortoimatge de Catalunya 25
cm (2016)

wms-mtc25m
http://geoserveis.icc.cat/icc_mapesbase/wms/service?

(wms) Mapa topogràfic de Catalunya
a escala 1:25.000

Complementàriament, s'ha utilitzat la imatge satèl·lit de Google obtinguda mitjançant el plugin Open
Layers de Qgis i, ja fora d'aquesta aplicació, les imatges aèries de Google Maps i terrestres d'Street
View de Google.
El punt de sortida són les imatges del satèl·lit Landsat 8, proporcionades pel SIGTE de la UdG per
encàrrec del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA),
corresponents als dies 17 i 24 d'agost de 2017, dies que, segons les dades del Servei Meteorològic
de Catalunya, van coincidir amb els valors de temperatura més alta dels darrers anys.
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Fig. 2 i 3: Imatges del satèl·lit Landsat 8, tractades amb els algoritmes PlankMethod i SCHA

Aquestes imatges van ser obtingudes del portal Earth Explorer de l'USGS i processades amb els
algoritmes PlankMethod i Single Channel Algorithm (SCHA), i se’n va obtenir com a resultat dues
imatges ràster, amb resolució de 30m per píxel, que defineixen uns mapes de temperatures molt
semblants, on l’única diferència apreciable és un decalatge mitjà de 2-4 ºC entre les dues imatges.
Els valors de referència per a la visualització de les imatges són de 39,8 i 21,4 ºC per a la imatge
PlankMethod i de 35,8 i 20,5ºC per a la imatge SCHA, i els valors màxims i mínims de temperatura
registrats a cada imatge són de 46,1 i 8,5 ºC per a la imatge PlankMethod i de 41,1 i 7,5 ºC per a la
imatge SCHA.
Aquests valors mínims coincideixen amb l'anomalia tèrmica detectada a la zona del Carlit i referida
en l'informe del SIGTE sobre el procés d'obtenció i tractament de les imatges lliurades, però això no
afecta els resultats objectiu.
3. PREPARACIÓ DE LES DADES
Per tal de facilitar la lectura de les imatges proporcionades pel SIGTE, que venen en escala de
grisos, en primer lloc s'ha generat un nou estil d'escala de colors, entre verd fosc i vermell fosc, amb
intervals de temperatura d'uns 5 ºC, que permet apreciar ja d'una manera més intuïtiva les zones
més calentes i les més fredes. Aquesta operació, que s'ha realitzat en les dues imatges lliurades, ha
generat dues imatges molt semblants però que, per la major suavitat dels colors de la imatge
LST_SCHA, fa que aquesta ofereixi una major facilitat de lectura i, per tant, ha condicionat l'elecció
d'aquesta imatge com la base sobre la qual s'ha realitzat aquesta anàlisi, sempre amb
comprovacions de cada resultat amb la imatge LST_PlankMethod per tal de detectar possibles
anomalies o discrepàncies entre l’una i l’altra.
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Fig. 4 i 5: Imatges PlankMethod i SCHA amb coloració segons temperatura

Sobre aquesta primera imatge, que ja dona una primera aproximació d'on són les zones més
calentes i les més fredes, amb l'opció de Qgis «Ràster>extracció>corbes de nivell» s'ha generat una
capa d'isotermes, amb interval entre corbes de nivell de 2,5 ºC en el cas de la imatge LST_SCHA i
de 5 ºC en la imatge LST_PlankMethod. Aquesta capa ens permet detectar de manera molt concreta
les zones amb la mateixa temperatura i, lògicament, les zones amb pics de temperatura, tant màxima
com mínima. Al mateix temps, en aplicar un estil de color similar a l'aplicat a les imatges ràster, es
visualitza molt bé la distribució de temperatures sobre el territori.
Isotermes
Isotermes_PlankMethod
(termografia4.shp)

Capa de corbes de nivell generada a partir de la imatge
LST_plankMethod (equidistància 5 ºC)

Isotermes_SCHA
(termografia2.shp)

Capa de corbes de nivell generada a partir de la imatge LST_SCHA
(equidistància 2,5 ºC)

Per acotar més encara la visualització de les zones més càlides, s'ha desactivat la visualització de les
isotermes inferiors a 32,5 ºC i s’han generat dues noves capes LST_PlankMethod_2 i LST_SCHA_2,
amb les temperatures superiors a 32,5 ºC. Això ha permès obtenir una imatge ja molt ajustada de les
zones amb temperatures superiors a 32,5 ºC i a les illes de calor.
Imatges LST_2
LST-PlankMethod_2
(LST-plankMethod)

Mapa de temperatura de l'àmbit d'estudi, segons l'algoritme Equació
de Plank, amb interval de temperatura visible entre 32,5 i 37,5 ºC

LST-SCHA_2
(LST-SCHA)

Mapa de temperatura de l'àmbit d'estudi, segons l'algoritme Single
Channel Algorithm (SCHA), amb interval de temperatura visible entre
32,5 i 37,5 ºC
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Fig. 6 i 7: Imatges amb isotermes i intervals de temperatura entre 32,5 i 37,5 ºC

Finalment, s'han incorporat les capes de referència corresponents als mapes topogràfics 1:25.000 i
els ortos 20 cm i 25 cm de l'IGN France i de l'ICGC a partir dels respectius servidors wms, que han
servit per identificar sobre el territori els elements puntuals que es volien analitzar.
Complementàriament, també s'ha utilitzat la capa d'imatge satèl·lit de Google, a partir del plugin
d'Open Layers en Qgis, i les capes wms de l'ICGC del mapa topogràfic de Catalunya a escala
1:5.000 i 50.000.
Wms-referència ICGC
wms-mtc50m
http://geoserveis.icc.cat/icc_mapesbase/wms/service?

(wms) Mapa topogràfic de Catalunya
a escala 1:50.000

wms-mtc5m
http://geoserveis.icc.cat/icc_mapesbase/wms/service?

(wms) Mapa topogràfic de Catalunya
a escala 1:5.000

4. PROCEDIMENT
El mètode de treball ha estat detectar primer els punts amb temperatura més alta i després avaluar la
tipologia i, quan es tracta d'un element relacionat amb activitats humanes, obtenir tota la informació
possible sobre l'element detectat.
Per poder determinar la tipologia dels punts calents, municipi a municipi, s'ha treballat inicialment
sobre la capa d'isotermes visibles entre 32,5 i 37,5 ºC i el mapa topogràfic corresponent. Identificada
inicialment en la topografia la tipologia de l'afectació, s'ha contrarestat amb l'ortofoto i, en cas de
dubtes o d'element constructiu o altre element no identificable fàcilment, s'ha comprovat amb les
imatges aèries de Google Maps i les imatges terrestres de l'Street View.
Aquest procediment ha permès identificar de manera molt ràpida la tipologia de les afectacions i, en
el cas dels elements relacionats amb les activitats humanes, el tipus d'element (nau industrial, centre
comercial o altres) i, sempre que ha sigut possible, el nom de l'empresa a partir de les imatges de
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Google Maps o Street View. Això ha estat possible en tots els casos excepte al municipi de Perpinyà,
on l'elevada quantitat d'elements d'aquesta tipologia dificultava molt la correcta identificació dels
punts concrets.
5. RESULTATS OBTINGUTS
• De l'anàlisi dels 447 municipis de l'Espai Transfronterer Català es desprèn que les tipologies de
les afectacions per altes temperatures són de tres tipus:
1. Orogràfiques: Es donen en vessants sense vegetació, amb pastures o amb vegetació molt
pobre, orientades a migdia i situades a les parts més altes o més exposades del relleu. Es
dona a totes les cotes, però és especialment visible a la serra Cavallera i el cordal axial, al
Ripollès.

Fig. 8: Captura afectació orogràfica a la serra Cavallera (Ripollès)

2. Conreus: És l'afectació més abundant en tots els casos. Bàsicament es detecta en terrenys
de conreu que ja han estat segats i es troben en repòs o en les primeres fases del nou
conreu. També en zones ermes i terrenys de conreu abandonats.

Fig. 9: Captura afectació sobre conreus al pla de Martís (Pla de l'Estany)

3. Activitat humana: Bàsicament es detecta sobre activitats comercials i industrials, i es
concentra sobre naus industrials i centres comercials, amb una notable diferència entre un
predomini de centres comercials a la banda francesa i de naus industrials a la banda gironina.
A més, a la banda francesa es detecten alguns casos relacionats amb activitats extractives o
industrials.
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Fig. 10: Captura afectació sobre zones urbanes a l'entorn de Perpinyà

• S'ha detectat un total de 86 municipis de les comarques de Girona i 58 del Departament dels
Pirineus Orientals amb temperatures per sobre dels 37,5 ºC. En aquests, com ja s'ha comentat
anteriorment, les altes temperatures incideixen sobre camps de conreus i, en molt menor grau,
sobre elements orogràfics o relacionats amb l'activitat humana.
Afectacions a les comarques de Girona
Nombre
municipis

Nombre
afectacions

Alt Empordà

68

38

1

34

3

Baix Empordà

36

0

0

0

0

Cerdanya

11

4

1

2

1

Garrotxa

21

7

0

4

3

Gironès

27

8

0

7

1

Osona

3

1

1

0

0

Pla de l'Estany

11

8

0

8

0

Ripollès

19

6

4

2

0

Selva

25

14

0

11

3

TOTAL

221

86

7

68

11

Comarca

Orogràfiques Conreus

Activitat
humana

Afectacions als municipis del Departament dels Pirineus Orientals
Nombre municipis
226

Nombre
afectacions
58

Orogràfiques Conreus
10

38

Activitat
humana
10
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• De les afectacions detectades a la banda francesa, hi ha cinc casos amb valors de temperatura
superior a 37,5 ºC no relacionats directament amb els supòsits generals esmentats anteriorment i
que es corresponen a activitats extractives o industrials a l'aire lliure, zones forestals degradades o
a l'aeroport de Perpinyà. En particular, hi ha un cas insòlit situat al municipi de les Cluses, al
Departament dels Pirineus Orientals, que es correspon amb una zona forestal degradada, malgrat
que altres zones amb les mateixes característiques de cobertura vegetal presenten valors de
temperatura força inferiors.

Fig. 11: Captura incidència la Clusa

Les afectacions derivades de l'activitat humana es detallen en el següent quadre:
Província de Girona (13 casos)
Municipi

Tipologia

Empresa

Hostalric

nau industrial

ILS Servicios Logísticos

la Jonquera

centre comercial

Gran Jonquera

les Preses

nau industrial

Resinas Olot (Resol) / Plasfur SA

Maçanet de la Selva

naus industrials

Selvafil SA/Frit Ravich

Olot

naus industrials

Lamiplac SL / la Nevateria (obrador de brioixeria)

Ordis

nau industrial

Garcia de Pou

Puigcerdà

naus industrials

discoteca/bar

Riudellots de la Selva

nau industrial

Logisfashion

Sant Feliu de Buixalleu

naus industrials

ILS logística / Manufacturas de envases
cromometálicos

Sant Jaume de Llierca

naus industrials

Pagès Valentí /T avil Ind. SAU (embalatge)

Sils

naus industrials

Torraspaper

Vilablareix

naus industrials

La Digital i altres

Vilamalla

naus industrials

Miquel Alimentació / Vittone / Pacfren
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Departament dels Pirineus Orientals (10 casos)
Municipi

Tipologia

Empresa

Argelès sur Mer

centre comercial

Intermarché

Cabestany

naus comercials

Mas Garidó, Gifi

Céret

nau industrial

CENEO

Clairà

centres comercials

Carrefour i altres; Sant Jaume dels Crest

Ille sur Têt

centre comercial

Carrefour

le Boulou

centre comercial

Leclerc

Perpignan

diversos

aeroport, centres comercials diversos, parc
d'exposicions, etc.

Peyrestortes

altres

aeroport

Rivesaltes

centre comercial

no identificat

Thuir

centre comercial

no identificat

De tots els elements detectats els punts amb temperatura més alta són l'hipermercat Leclerc de
Perpinyà (espace Polygone), amb 42,5 ºC i l'empresa Tavil Ind. SAU, de Sant Jaume de Llierca, amb
42,8 ºC.

Fig. 12: captures dels elements més càlids detectats: centre comercial Leclerc, a Perpinyà, i l'empresa Tavil Ind. SAU, de
Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa.
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6. CONCLUSIONS
La imatge obtinguda del satèl·lit Landsat 8, amb una resolució d'uns 30 m per píxel i tractada amb
els algoritmes PlankMethod i SCHA, permet detectar la temperatura puntual en superfícies mínimes
de 1.000 m2, la qual cosa facilita acotar illes de calor urbana i punts calents o freds en edificacions
o espais força reduïts, com poden ser naus industrials o centres comercials.
Les temperatures més altes s'han detectat especialment en zones agrícoles sense conreu, vessants
orogràfiques desproveïdes de vegetació arbòria i orientades a migdia i, d'especial interès per a
aquesta anàlisi, en edificacions de caràcter comercial o industrial i activitats a l'aire lliure de
caràcter industrial, amb un grau de resolució suficient per poder definir de manera precisa les
característiques i, en segons quins casos, la identitat de cada punt detectat.
Pel que fa al territori, i tal com es podia esperar, les temperatures més altes es detecten a les planes
del Rosselló, l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, la Selva i la Cerdanya, i destaca en la plana del
Rosselló la important incidència sobre activitats comercials (grans centres comercials) en relació amb
una major incidència sobre naus industrials a les planes de les comarques de Girona. Això es deu,
amb tota seguretat, a la major urbanització del territori i a una major densitat d'aquest tipus
d'instal·lacions a França.
En concret, i pel que fa a tot el territori estudiat, s'han detectat un total de 23 municipis amb zones
amb afectacions sobre activitats comercials o industrial amb valors màxims de temperatura pels dies
considerats. Així, dels 10 municipis del Departament dels Pirineus Orientals amb aquest tipus
d'afectacions, 7 corresponen a centres comercials i 3 a naus industrials o altre tipus d'activitat.
D'aquests, el municipi amb més afectacions d'aquesta mena és Perpinyà, que, per la seva capitalitat i
gran àrea d'influència, agrupa la major concentració de grans centres comercials i empreses.
Per la banda de Girona, s'han detectat incidències sobre naus industrials a 12 municipis i només una
per un centre comercial situat molt a prop de la frontera, a la Jonquera.
Finalment, només s'ha detectat una anomalia o zona amb temperatures dubtoses, situada al municipi
de la Clusa, a França, on s’observa un notable punt calent en una zona forestal que, per les seves
característiques de tipus de vegetació, orientació, situació, etc., no té una explicació. Per la qual cosa
es creu que aquesta anomalia ha d’estar associada al procés i tractament de la imatge de satèl·lit.
Girona, 20 d'abril de 2018

Salvador Oliva i Garasa
Tècnic d'agricultura i cartografia
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