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SIGLES I ACRÒNIMS 
 

AESA: Agència Espanyola de Seguretat Aèria. 

AIP: de l’anglès Aeronautical Information Publication. La Publicació d’Informació Aeronàutica 
és el manual bàsic d’informació aeronàutica. Conté la informació de caràcter permanent així 
com els canvis temporals de llarga durada. La seva utilització és essencial per a la navegació 
aèria i les operacions aeroportuàries. 

BI: de l’anglès Brightness Index. 

BVLOS: de l’anglès Beyoond Visual Line of Sight. Operació realitzada sense necessitat que el 
RPIC tingui contacte visual amb l’aeronau. És necessari mantenir un enllaç de comunicacions 
eficient amb l’aeronau que aporti telemetria i imatge amb càmera frontal. 

DMD: Diferència entre Models Digitals. 

ENAIRE: abans anomenada Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, és una empresa pública 
encarregada de la gestió de la navegació civil aèria i dels aeroports civils a Espanya. 

EVLOS: de l’anglès Extended Visual Line of Sight. Operació on, amb l’ajuda d’un o més pilots 
observadors, és pot estendre el radi dels 500 metres del VLOS i fer vols a molta més distància. 

EXTCATA: mapa d’activitats extractives de Catalunya (EXTCATA), que es pot descarregar a 
través del visor SIG (Hipermapa) de la Generalitat de Catalunya 
(http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html). 

FIZ: de l’anglès Flight Information Zone. Una zona d’informació de vol és una zona d’espai aeri 
no controlada de dimensions definides que s’estén des de la superfície del terreny fins a una 
altura determinada dins de la que pot proporcionar el servei d'informació de vol d'aeròdrom. 

FOV: de l’anglès Field Of View. Camp de visió: angle total que és capaç de captar un sensor, 
habitualment en sentit transversal a la traça i sense tenir en compte l'eventual capacitat 
d'apuntament. 

GRVI: de l’anglès Green Red Vegetation Index. 

GSD: de l’anglès Ground Sampling Distance. Mida del píxel terreny. Distància de mostreig 
sobre el terreny: distància entre els centres del píxel mesurats a nivell del terra. 

GNSS: de l’anglès Global Navigation Satellite System. Sistema de navegació per satèl·lit. 

INT: índex d’intensitats. 

IR: infraroig. Part de l'espectre electromagnètic amb una longitud d'ona més llarga que la llum 
visible però més curta que la radiació de microones (0,75–1000 µm). 

IRp: infraroig proper. Part de l'espectre electromagnètic de l’infraroig (IR), amb una longitud 
d’ona d’entre 0,75–1,4 µm. 

JPEG: de l’anglès Joint Photografic Group. Format de compressió d’imatges. 

KMZ: de l'anglès Keyhole Markup Language. Notació XML per expressar anotació i 
visualització geogràfica dins de mapes bidimensionals i navegadors tridimensionals de la 
Terra. 

KNN: de l’anglès k-nearest neighbors. Classificador d'aprenentatge supervisat no paramètric 
usat en classificació estadística i anàlisi de la regressió. 
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MAF: Model d’Acumulació de Flux. 

MDdA: Model Digital de Diferència d’Alçades. 

MDdP: Model Digital de Diferència de Pendents. 

MDS: Model Digital de Superfícies. 

MDT: Model Digital del Terreny.  

MGRVI: de l’anglès Modified Green Red Vegetation Index. 

NdP: núvol de punts. 

NDVI: de l’anglès Normalized Difference Vegetation Index.  

NIR: de l’anglès Near Infra Red. Sinònim de IRp. Part de l'espectre electromagnètic de 
l’infraroig (IR), amb una longitud d’ona d’entre 0,75–1,4 µm. 

NOTAM:  de l’anglès Notice to Airmen. Comunicació aeronàutica que tot usuari de l’espai aeri 
hauria de consultar per a conèixer la informació d’interès que pot afectar a la seguretat de les 
operacions realitzades. En el sector dels RPAS s’han de crear NOTAMs quan l’operadora es 
disposi a realitzar operacions aèries BVLOS, d’aquesta forma es notificarà a la resta dels 
usuaris del espai aeri que hi ha un RPA fora de control visual en una zona específica. 

OBS: pilot o pilots amb la certificació bàsica o avançada que assistirà al RPIC en les 
operacions catalogades com EVLOS. 

OGAU: Oficina de Gestió Ambiental Unificada.  

PEIN: Plà d’Espais d’Interès Natural. 

PCF: Punts de Control Fotointerpretats. 

PCT: Punts de Control sobre el Terreny.  

REG: de l’anglès Red Edge. Marge roig, regió de canvi ràpid de la reflectància de la vegetació 
en el rang infraroig proper de l’espectre electromagnètic . 

RGB: de l’anglès Red-Green-Blue. Nomenclatura utilitzada per referir-se  a les tres bandes de 
l’espectre electromagnètic visible.  

RPAS: de l’anglès Remotely Piloted Aircrafts. En català Sistemes d’Aeronaus Remotament 
Pilotades. Terme utilitzat per l’Organització Internacional d’Aviació Civil per referir-se al conjunt 
d’elements configurables que consisteixen en un avió pilotat de forma remota, les seves 
estacions de pilotatge a distància associades, els enllaços de comandament i control requerits 
i qualsevol altre element del sistema que sigui necessari, en qualsevol moment de l’operació 
del vol. 

RPIC: pilot amb la certificació bàsica o avançada i d’habilitats de pilotatge que està al control i 
és responsable del vol que s’està realitzant. 

SfM: de l’anglès Structure for Motion.  

SIG: Sistema d’Informació Geogràfica. Pot referir-se tant al programari utilitzat per visualitzar, 
consultar, editar i analitzar informació geogràfica, com a un projecte que inclou la utilització de 
programari SIG (formes de recollida d’informació, introducció d’aquestes, formats 
d’emmagatzematge, anàlisi, presentació de resultats).  

SIFT: de l’anglès Scale-invariant feature transform. La transformació de característica invariant a 
escala és un algorisme de detecció de funcions en visió per computador per detectar i 
descriure les característiques locals en imatges. 
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SRTM: de l’anglès Shuttle Radar Topography Mission. La Misió Topogràfica Radar Llançadora  és un 
projecte internacional entre l'Agència Nacional d'Intel·ligència-Geoespacial, NGA, i l'Administració 
Nacional de l'Aeronàutica i de l'Espai, NASA. El seu gran objectiu és obtenir un model digital 
d'elevació de la zona de la Terra situada entre 56 ° S a 60 ° N, de manera que es generi una base 
completa de mapes topogràfics digitals d'alta resolució. Aquesta base cartogràfica ha estat 
àmpliament utilitzada en diferents camps del coneixement relacionats amb la geomàtica al poder-se 
descarregar gratuïtament a través d'Internet. 

TD: teledetecció. 

TGI: de l’anglès Triangular Greenness Index. Tècnica fotogramètrica que permet estimar 
estructures tridimensionals a partir de seqüències d'imatges bidimensionals que poden ser 
acoblades amb senyals de moviment locals. 

TIFF: de l’anglès Tagged Image File Format. Format de fitxer per a imatges. 

TIN: de l’anglès Triangular Irregular Network. Xarxa irregular de triangles. 

UAS: de l’anglès Unmanned Aerial Systems. Sistemes aeris no tripulats. Nomenclatura 
utilitzada habitualment i de manera formal per les agències d’aviació. Avió sense pilot a bord i 
tots els seus elements associats. 

UAV: de l’anglès Unmanned Aerial Vehicles. En català Vehicles Aeris no Tripulats. Un dels 
termes més utilitzats per referir-se a objectes voladors utilitzats en aplicacions recreatives i 
professionals, A pesar de ser un dels termes més utilitzats, no és un terme gaire utilitzat a 
nivell formal per les agències d’aviació.  

VLOS: de l’anglès Visual Line of Sight. Operació realitzada sota la condició que el RPIC tingui 
contacte visual permanent amb l’aeronau. Els límits operacionals prefixats per AESA son de 
500 metres de distància i 400 peus (120 m) d’alçada. 

XML: de l'anglès eXtensible Markup Language. Metallenguatge extensible, d'etiquetes, 
desenvolupat pel World Wide Web Consortium. 

XN2000: Xarxa Natura 2000. 
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PRÒLEG 
 

La restauració de les activitats extractives és una obligació dels titulars de l’explotació dels 
recursos miners i una obligació de l’Administració ambiental fer-ne el seguiment del seu 
acompliment, d’acord amb el marc normatiu regulat a la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per 
la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural 
afectats per activitats extractives. 

En aquesta línia de treball i d’acord també amb la legislació bàsica establerta al RD 975/2009, 
de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i 
rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres, la Sub-direcció General d’Intervenció i 
Qualificació Ambiental, de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, té 
assignada la funció de dirigir el sistema d’inspecció de les activitats extractives, que 
s’implementa mitjançant Plans i Programes d’Inspecció a les més de 800 activitats en 
explotació o en restauració.   

Aquest seguiment de la restauració es realitza mitjançant visites a camp per part dels tècnics 
del Servei d’Informació, Inspecció i Control Ambiental d’Activitats de la Sub-direcció i tècnics 
de les OGAU (Oficines de Gestió Ambiental Unificada) de Barcelona, Tarragona , Lleida i 
Girona i l’Oficina de Medi Ambient de Les Terres de l’Ebre. Actualment però la manca de 
recursos humans en aquestes unitats ha esperonat la recerca d’altres sistemes de seguiment 
com són l’explotació d’imatges aèries obtingudes per l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya i l’obtenció d’imatges per drons.  I aquí és on ens trobem, fruit de l’encàrrec del 
Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) des de 2017 s’ha treballat en l’elaboració d’aquest protocol que ara es 
presenta, on es defineixen els paràmetres tècnics i el procediment a seguir per a l’ús d’aquest 
ginys en el seguiment de l’explotació i la restauració d’activitats extractives. Aquestes 
especificacions inclouen la planificació del vol (aspectes tècnics i legals), l’execució del 
mateix i el posterior tractament de les dades obtingudes.  

Tenint en compte la qualitat del productes que se’n deriven, es proposa la seva aplicació en 
situacions en què pugui ser especialment interessant disposar d’informació detallada, com pot 
ser en visites d’inspecció d’inici i final de garantia, en casos en què es vulgui avaluar l’evolució 
de la vegetació, la possible afectació a la xarxa de drenatge o hi hagi àrees especialment 
afectades per processos erosius o en cas d’activitats amb problemes vinculats a l’emissió de 
pols. També pot ser especialment interessant aplicar la tecnologia quan es requereixin dades 
concretes de la topografia final a les zones restaurades o dels volums de rebliment, 
abassegaments o fins i tot es vulgui conèixer amb precisió el volum de material explotat.  

Aquesta línia de treball no ha fet més que començar i en tindrem les primeres aplicacions en 
el dia a dia durant aquest 2020 en què dins el Pla i Programa d’Inspeccions d’Extractives ja 
inclourem el seguiment de la restauració d’algunes activitats aplicant aquest protocol i en 
definirem els ajustos necessaris, tot comptant amb el suport del Cos d’Agents Rurals del 
departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que disposen d’una unitat 
especialitzada per a la realització de vols amb dron.   

Per tant,  l’ús d’aquestes tecnologies emprant aquest protocol ens pot facilitar un cop més la 
tasca sobre el terreny, que després s’ha de completar amb un estudi acurat d’interpretació de 
les imatges , que li donen el valor afegit que ha de permetre conèixer per part de 
l’Administració l’acompliment de la restauració de l’entorn afectat.  
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Encoratjo a continuar en aquest programa de treball conjunt entre l’Administració de la 
Generalitat i centres de recerca com el CREAF que ens ha de permetre assolir majors nivells 
de qualitat ambiental al nostre país.  

 

Pere Poblet i Tous 
Sub-director general d’Intervenció i Qualificació Ambiental 
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’ús de sistemes aeris no tripulats (UAS, de l’anglès Unmanned Aerial Systems) o drons s’està 
estenent en l’àmbit del seguiment ambiental, degut principalment a tres factors diferencials 
clau: 1) la facilitat d’ús i ubiqüitat, 2) l’abaratiment de costos de captació de dades, 3) la 
possibilitat de generar cartografia digital integrable en un Sistema d’Informació Geogràfica 
(SIG), que facilita l’estudi quantitatiu i qualitatiu a nivell topogràfic, temàtic i multitemporal. En 
l’àmbit de les activitats extractives es tracta d’una tecnologia cada cop més utilitzada per les 
empreses del propi sector, principalment per realitzar aixecaments topogràfics. En 
determinades circumstàncies, especialment en activitats extractives de mida gran o que 
exploten en una zona relativament àmplia, l’aixecament topogràfic mitjançant imatges 
obtingudes amb UAS permet reduir costos i temps si ho comparem amb el sistema de 
topografia tradicional, a banda de què ofereix altres prestacions (seguiment de l’estabilitat de 
fronts, accés a zones complicades o insegures, suport en el disseny de voladures, etc.).  

El protocol presentat en aquest document pretén explicar algunes de les possibilitats que 
ofereix la tecnologia UAS per a les activitats extractives, i té per objectiu oferir un esquema de 
treball que permeti avaluar diferents aspectes vinculats al seguiment de la restauració i 
l’explotació mitjançant l’ús d’imatges de molt alta resolució obtingudes amb UAS. Per una 
banda, s’estableix un protocol de treball per cartografiar les cobertes de les zones 
restaurades o en explotació (mapa de cobertes), obtenint d’aquesta manera una distribució 
espacial dels diferents tipus i estrats de vegetació presents, així com de les zones denudades 
o abocaments de residus miners. Per altra banda, s’explica també com avaluar processos 
erosius, visualitzar i controlar la xarxa de drenatge, així com delimitar l’afectació sobre la 
vegetació deguda a  emissions de pols. Finalment s’explica també com determinar volums de 
materials extrets en fronts, o aportats en runams, rebliments o abassegaments. Tot i així, no es 
tracta d’un recull minuciós, ja que hi ha altres aplicacions de l’ús d’aquestes imatges que no 
queden recollides en aquest protocol. En tot cas, s’ha intentat fer un treball de síntesi i 
concreció per tal d’establir un protocol de treball simplificat que es pugui aplicar de manera 
rutinària per part de les empreses del sector i la pròpia administració, que ha de permetre 
millorar el seguiment de l’explotació i la restauració d’aquests espais. 
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2. ASPECTES NORMATIUS 

La utilització dels UAS està regulada pel Reial decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual 
es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot, modificada pel Reial 
decret 552/2014, de 27 de juny, pel qual es desplega el Reglament de l’aire i les disposicions 
operatives comunes per als serveis i els procediments de navegació aèria, i el Reial decret 
57/2002, de 18 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de circulació aèria.  

El RD 1036/2017 estableix el marc jurídic definitiu aplicable a la utilització civil de UAS no 
subjectes a la normativa de la Unió Europea, com és el cas dels UAS de massa màxima en 
l’enlairament inferior als 150kg i les de massa màxima en l’enlairament superior excloses de 
l’àmbit d’aplicació del Reglament (CE) núm. 216/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 
20 de febrer de 2008, sobre normes comunes en l’àmbit de l’aviació civil i pel qual es crea una 
Agència Europea de Seguretat Aèria, i es deroga la Directiva 91/670/CEE del Consell, o 
destinades a operacions de duanes, policia, cerca i salvament, lluita contra incendis, 
guardacostes o similars. Segons el RD 1036/2017 perquè una empresa pugui realitzar vols 
comercials (aquells en els que hi ha una remuneració, compensació econòmica o 
contraprestació de valor) ha d’estar inscrita a les bases de dades de AESA (Agència Estatal 
de Seguretat Aèria) com a Operadora de Vol. El procés d’alta com a Operadora de Vol es 
coneix oficialment com a “Comunicació Prèvia”. La comunicació prèvia és un procés 
declaratiu, en el que les empreses solament podran realitzar vols fora d’aglomeracions 
d’edificis en ciutats, pobles o zones habitades, vols fora d’aglomeracions de persones, o vols 
fora d’espai aeri controlat (veure definicions al glossari). Aquestes capacitats operatives són 
suficients per volar en una part de les activitats extractives de Catalunya. No obstant, quan les 
activitats extractives estan situades en zones catalogades com espai aeri controlat i/o 
pròximes a zones habitades es fa necessari obtenir el que es coneix com a “Autoritzacions 
Especials”. Tota la informació relativa als aspectes legals es pot trobar a la pàgina web 
d’ENAIRE, l’entitat gestora de l’espai aeri a l’estat espanyol (https://drones.enaire.es/). 
Principalment es poden donar quatre situacions: 

- L’àrea d’estudi es troba en una zona sense restriccions: en aquest cas el vol es pot realitzar 
sense més gestions i respectant la normativa general de vols de dron.  

- L’àrea d’estudi es troba en una zona amb restriccions lleus: en aquest cas, que sol donar-se 
quan el vol té lloc en espais protegits (espais de protecció especial, PEIN, XN2000), o en les 
immediacions d’aeròdroms menors, l’operador del dron ha de contactar amb l’ens gestor de 
l’espai protegit o la infraestructura afectada. L’objectiu és notificar l’operació, rebre el permís 
de vol si s’escau, i coordinar-se per si hi ha cap problema en el moment del vol.  

- L’àrea d’estudi es troba en una zona amb restriccions fortes: En aquest cas, que sol donar-se 
quan el vol té lloc prop d’aeroports grans (Reus, Girona, Barcelona). L’operadora ha de 
demanar un permís general a AESA que tarda vora un any a atorgar-se. Si s’atorga aquest 
permís inicial, abans de cada operació dins d’una zona amb restriccions fortes s’ha de 
contactar amb l’aeroport i rebre autorització específica. 

- L’àrea d’estudi requereix volar més enllà de la línia de visió (BVLOS): En aquest cas, que sol 
donar-se quan l’àrea d’estudi és molt gran i el vol es sol realitzar amb un dron d’ala fixe, 
l’operador del dron ha de contactar amb ENAIRE i requerir un NOTAM (notificació a la resta 
d’usuaris de l’espai aeri). 

Trobareu una relació més detallada de la casuística en relació a permisos a l’annex 1. 
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3. MAQUINARI I PROGRAMARI 
 

En aquest apartat s’especifica el maquinari i programari necessari per a realitzar els vols i fer 
el tractament de les dades. Es fa una relació dels diferents tipus de UAS que es poden utilitzar 
per aquestes aplicacions, tot i que no és exhaustiva i està centrada en els multi-rotors i 
sensors més habituals, tant RGB com multiespectrals. Pel que fa al maquinari, es plantegen 
diferents opcions per a cada procés, prioritzant el programari de lliure accés i codi obert. 

 

3.1 MAQUINARI 
3.1.1 UAS 

La major part dels drons utilitzats pel seguiment ambiental d’activitats extractives són del tipus 
multi-rotor, si bé també s’ha utilitzat en algun cas drons d’ala fixe degut a la seva major 
autonomia. A grans trets, els multi-rotors tenen avantatges en la monitorització de fronts i 
d’extensions menors a 50 ha, metre que els d’ala fixe tenen avantatges en la monitorització 
d’infraestructures lineals i d’extensions superiors a 50 ha. Els principals UAS multi-rotor (4 
hèlixs) de baix cost que es troben actualment al mercat (novembre 2019), tenen preus que 
oscil·len entre els mil euros (equipats amb càmeres RGB de baixa resolució) i els cinc mil 
euros (càmeres RGB + IRp). Aquest preu dependrà bàsicament de les característiques del 
sensor, dels materials de construcció i de  l’autonomia i les característiques de vol.  

Els UAS multi-rotor més utilitzats a nivell professional i baix cost els podem trobar a la següent 
taula resum (taula1). A Manfreda et al. (2018) es pot trobar una relació exhaustiva dels UAS 
utilitzats en seguiment ambiental. 

Taula 1. Autonomia i preu orientatiu de diferents tipus de UAS. 

Model Preu Autonomia* 

Phantom 3 450€ 23 minuts 

Phantom 4 1000€ 28 minuts 

Phantom 4 PRO 1699€ 30 minuts 

Mavic PRO 1000€ 27 minuts 

Mavic 2 PRO 1350€ 31 minuts 

Parrot bluegrass 4490€ 25 minuts 

*En condicions òptimes. 

A aquests preus cal sumar-hi en general el d’un control remot, o bé d’una tauleta o telèfon 
mòbil, un parell de bateries extres i un sistema de càrrega. El cost d’aquests productes oscil·la 
entre els 400 i els 700 € depenent del fabricant i model del UAS.  
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3.1.2 SENSORS 
 

En la tria del UAS que s’utilitzarà, la característica principal que buscarem seran les capacitats 
del sensor: mida de la imatge, resolució, bandes espectrals i distància focal (taula 2).  

Taula 2. Característiques de diferents tipus de càmeres RGB i multiespectrals utilitzades 
habitualment en l’obtenció d’imatges mitjançant UAS. En el cas de sensors instal·lats per 
defecte pel fabricant s’indica també el model del UAS on va instal·lat. 
 
UAS Sensor Amplada Alçada Resolució 

imatge 
Bandes 
esp. 

Dist. 
focal 

Phantom 3 PRO 1/2.3” CMOS 4000 px 3000 px 12 MP R,G,B f/2.8 
Phantom 4 1/2.3” CMOS 4000 px 3000 px 12 MP R,G,B f/2.8 
Phantom 4 PRO 1’’ CMOS 5472 px 3648 px 20 MP R,G,B f/2.8-11 
Mavic PRO 1/2.3” CMOS 4000 px 3000 px 12 MP R,G,B f/2.2 
Mavic 2 PRO 1’’ CMOS 5472 px 3648 px 20 MP R,G,B f/2.8-11 
Parrot bluegrass Sequoia Vis 4608 px 3456 px 16 MP R,G,B f/2.4 
Parrot bluegrass Sequoia IR 1280 px 960 px 1.2 MP NIR, 

Reg, R, 
G 

f/3.88 

A ESCOLLIR  RedEdge 
Micasense 

1280 px 960 px 1.2 MP NIR, 
Reg, R, 
G, B 

f/5.4 

 
Com es pot apreciar a la taula 2, les càmeres RGB presenten una major resolució espacial, 
mentre perden la capacitat de capturar la resposta de les bandes NIR (Near Infra-Red o 
infraroig proper) i REG (Red Edge o marge roig). D’altra banda els sensors multiespectrals 
presenten resolucions espacials molt menors però una major resolució i rang espectral, 
habitualment incloent la banda de l’infraroig proper i alguna banda en el marge roig (entre el 
roig i l’infraroig proper), fet que els fa especialment útils per monitoritzar l’estat de la vegetació. 
També hi ha sensors sensibles a la radiació tèrmica emesa per la superfície terrestre, però 
actualment no s’utilitzen per aplicacions específiques dedicades a la monitorització d’activitats 
extractives. 
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3.2 PROGRAMARI 

Per a la realització de les activitats descrites en aquest protocol serà necessària la utilització 
de diversos programes específics. Seguidament es fa un llistat del programari recomanat, tot i 
que hi ha moltes altres opcions possibles, si bé en general s’opta per opcions de codi obert. 

• Planificació del vol:  
 Programari específic de la marca del UAS  

 DJI - Gratuïta 
 DJI PRO (iOS) - Compres en aplicació 
 YUNEEC - Gratuïta 
 PARROT - Gratuïta 

 Programari multi-plataforma 
 PiX4DCapture - Gratuïta 
 Mission Planner - Gratuïta 

• Fotogrametria (construcció ortoimatges i edició de núvol de punts) 
 Agisoft Metashape (Photoscan)® Professional Edition – 3160€ 
 PIX4D Mapper – 3990€ 
 Opendronemap - Gratuït 

• SIG i teledetecció (obtenció de variables, classificació de cobertes, edició de mapes) 
 MiraMon – Gratuït per a l’administració pública de Catalunya 
 QGIS - Gratuït 
 SAGA GIS - Gratuït 

• Classificació mapa de cobertes 
 MiraMon – Gratuït per a l’administració pública de Catalunya 

  



16 
 

4. PREPARACIÓ I REALITZACIÓ DEL VOL 

En aquest apartat s’especifiquen les tasques necessàries per a la preparació del vol i 
l’adquisició de les dades, des de la ubicació de l’àrea a sobrevolar fins a l’època de realització 
dels vols, passant pels ajustos necessaris en funció de les característiques dels sensors. 

 

4.1 UBICACIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI 

Per tal de poder localitzar l’àrea d’estudi i observar de forma objectiva l’evolució de les 
activitats extractives establertes a Catalunya, és molt útil el registre de fotografies aèries 
històriques de la zona a estudiar. Per a realitzar aquesta anàlisi preliminar i posterior 
fotointerpretació utilitzarem el Visor Cartogràfic de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, ICGC (Vissir3). Aquest visor ens permet observar les fotografies històriques de vols 
realitzats des de 1956 fins l’actualitat, si bé cal tenir en compte que la resolució espacial és 
diferent.  

L’obtenció dels límits d’explotació autoritzats es farà a partir del mapa d’activitats extractives 
de Catalunya (EXTCATA), que es pot descarregar a través del visor SIG (Hipermapa) de la 
Generalitat de Catalunya (http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html). Un cop obtinguts els 
límits autoritzats i observat el registre històric a través d’imatges aèries es pot fer una 
fotointerpretació prèvia de la zona d’afecció de la concessió. D’aquesta manera es poden 
detectar aprofitaments fora de límits, la seva situació i una aproximació al grau d’alteració del 
terreny de forma àgil i quantificada. També es poden detectar possibles afectacions per pols 
que justifiquin realitzar vols més enllà de l’àrea d’explotació autoritzada, així com delimitar les 
superfícies restaurades o detectar zones afectades per processos erosius, entre moltes altres 
aplicacions. 

També serà útil la consulta a la cartografia topogràfica de la zona per conèixer les 
característiques principals del relleu que poden condicionar el vol amb UAS.  

 

4.2 PLA DE VOL I ADQUISICIÓ DE LES DADES 

Un cop establerts els límits d’estudi amb l’ajuda del registre d’ortofotografies i cartografia 
mencionats es defineix el pla de vol a realitzar amb l’UAS. En aquest apartat s’explica com 
s’ha de dur a terme la configuració dels paràmetres de vol (alçada, superposició entre 
fotogrames) amb el programari específic. També cal considerar l’hora solar i l’estació de l’any 
així com les condicions meteorològiques. 

 

4.2.1 Superposició entre fotogrames i alçada del vol  

La superposició entre fotogrames serà del 80% tant longitudinal (frontal) com transversal 
(lateral), donada la naturalesa abrupte dels entorns miners. Amb aquest grau de recobriment 
optimitzarem i no saturarem els punts homòlegs entre fotogrames (Dandois et al., 2015). 

Per tal d'aconseguir una mateixa mida de píxel per obtenir una resolució espacial uniforme 
haurem de volar la nostra zona d’estudi a una determinada alçada respecte a la topografia. 
D’aquesta manera, en zones relativament planes o amb poc relleu podrem volar a una alçada 
de vol constant. En canvi, quan tinguem cotes topogràfiques amb diferències importants (p. 
ex. 30 m) serà necessari realitzar un pla de vol a diferents alçades, és a dir, tractant de 
mantenir sempre la mateixa alçada de vol respecte la topografia. Aquesta diferència màxima  

http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html
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de cotes s’ha establert per assegurar bones projeccions d’imatge amb la majoria de 
programaris de tractament d’imatges, evitant confusions en la projecció per grans canvis en la 
mida del píxel. L’ajust de l’alçada de vol amb la topografia del terreny es pot fer manualment, 
indicant l’altura que ha d’assolir el dron a cada punt d’interès (waypoint), o bé 
automàticament, utilitzant un Model Digital d’Elevacions (MDE). Per posar un exemple, Mission 
Planner, un dels programes més utilitzats, per defecte té en compte el MDE SRTM de 90 m de 
costat de píxel, tot i que se’n pot introduir un altre com podria ser el 15 m x 15 m de l’ICGC. Es 
recomana, sempre que sigui possible, ajustar una alçada de vol constant sobre la topografia 
del terreny i evitar altures constants sobre el nivell del mar o sobre el punt d’enlairament. 

Per a la realització del flux de treball posterior a la presa de dades, la mida de píxel terreny 
(GSD, Ground Sampling Distance) a obtenir no podrà ser major a 10 cm/px, però es recomana 
que sigui propera a 3 cm/px. Aquesta mida ve donada per la naturalesa morfomètrica de les 
variables i la voluntat de detecció d’elements de mida propera a 0.30 m x 0.30 m (com per 
exemple petits plançons, mates arbustives o clapes de vegetació herbàcia). Així, els 
paràmetres que determinen l’altura de vol seran la mida del sensor, la distància focal i la 
pròpia mida de píxel (figura 1) que s’ajusten segons la fórmula : 

 

𝐺𝑆𝐷 =
𝐴𝑙𝑡.  𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙 × 𝐴𝑙𝑡. 𝑜 𝐴𝑚𝑝𝑙. 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙 × 𝐴𝑙𝑡. 𝑜 𝐴𝑚𝑝𝑙. 𝑖𝑚𝑎𝑡𝑔𝑒

 

 

 

Figura 1. Esquema d’un sensor òptic. 

 

De la qual en podem aïllar l’altura de vol per a conèixer l’altura màxima que ens permet el 
valor GSD especificat de 3 cm: 
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𝐴𝑙𝑡. 𝑣𝑜𝑙 =
𝐺𝑆𝐷 ×  𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙 × 𝐴𝑙𝑡.𝐴𝑚𝑝𝑙. 𝑖𝑚𝑎𝑡𝑔𝑒

𝐴𝑙𝑡.𝐴𝑚𝑝𝑙. 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
 

Cal indicar que la mida de la imatge es mesura en píxels, mentre que la mida del sensor 
s’especifica en micròmetres o bé mil·límetres.  

 

Exemple: Si pretenen establir l’altura de vol màxima per a un DJI Phantom 4 Pro amb la 
càmera  amb que va equipat, en primer lloc cercarem els paràmetres al document 
d’especificacions tècniques del nostre sensor: 

 Ample d’imatge: 5472 px 
 Altura d’imatge: 3078 px 
 Amplada del sensor: 13.2 mm 
 Altura del sensor: 8 mm 
 Distancia focal: 8.8 mm 
 
Seguidament, coneixent el GSD màxim fixat en 3 cm = 0.03 m podem establir l'altura màxima 
de vol. 

𝐴𝑙𝑡. 𝑣𝑜𝑙 =
𝐺𝑆𝐷 ×  𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙 × 𝐴𝑙𝑡.𝐴𝑚𝑝𝑙. 𝑖𝑚𝑎𝑡𝑔𝑒

𝐴𝑙𝑡.𝐴𝑚𝑝𝑙. 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
=

0.03 ×  0.0088 × 5472
0.0132

= 109.44 𝑚 

𝐴𝑙𝑡. 𝑣𝑜𝑙 =
𝐺𝑆𝐷 ×  𝐷𝑖𝑠𝑡. 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙 × 𝐴𝑙𝑡.𝐴𝑚𝑝𝑙. 𝑖𝑚𝑎𝑡𝑔𝑒

𝐴𝑙𝑡.𝐴𝑚𝑝𝑙. 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
=

0.03 ×  0.0088 × 3078
0.008

= 101.57 𝑚 

Així, d’aquest resultat s’establiria l’altura màxima del vol segons la mesura més baixa 
obtinguda, en aquest cas els 101.57 m. 

A banda de la resolució espacial obtinguda en els fotogrames, cal tenir en compte que el 
processat fotogramètric posterior permetrà especificar una mida de píxel pels productes 
generats en format ràster (ortoimatge, MDE, MDS). Degut a què l’escala en cada fotograma és 
lleugerament diferent, el processat fotogramètric arriba a un ajust global amb una escala única 
per tot el bloc d’ajust. Habitualment aquesta escala deriva en una mida de píxel que no és 
exactament la planificada (per exemple, s’ajusta un costat de píxel lleugerament superior o 
inferior als 3 cm esmentats anteriorment). En el moment d’exportació dels productes ràster es 
pot determinar la mida de píxel de sortida, que en aquest protocol proposem que sigui 
múltiple de 2.5 cm per tal que es pugui adaptar fàcilment a la cartografia oficial de l’ICGC, que 
sol distribuir-se en ràsters de 10 cm o 25 cm. Aleshores, els productes ràster generats amb 
drons s’haurien de distribuir en costats de píxel  2.5 cm, 5.0 cm, 7.5 cm o 10.0 cm.     

Cal remarcar que la menor resolució espacial de les càmeres multiespectrals requerirà d’una 
programació de vol a menor alçada que amb càmeres RGB, per a mantenir el GSD. No 
obstant, també cal tenir en compte l’interval entre disparaments de la càmera, que 
habitualment ha de ser superior a 1 segon per poder desar correctament les imatges en la 
seva memòria interna. En vols amb plataformes d’ala fixe cal tenir en compte el temps 
d’interval, ja que l’elevada velocitat de l’aeronau (uns 60 m/h) fa que per mantenir el 
solapament entre imatges i una cadència mínima de disparaments l’alçada de vol se situï 
entre els 100 m i els 120 m. A 120 m d’alçada un sensor RGB amb angle de visió (FOV) estret, 
de 47°, pot obtenir una GSD de 2.3 cm, mentre que un sensor multiespectral com una 
RedEdge (veure apartat 3.1.2), amb un FOV similar, obté una GSD de 8.18 cm. A banda dels 
requeriments de detall apuntats anteriorment, cal tenir en compte que la pèrdua de resolució 
espacial en configuracions d’ala fixe i sensor multiespectral es pot veure compensada per una 
molt més extensa àrea coberta i una millor informació espectral, útil en determinats àmbits 
d’estudi que requereixin aquestes especificitats. 
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4.2.2 Condicions d’il·luminació 

Les condicions meteorològiques i atmosfèriques en què es realitzen els vols són importants ja 
que condicionaran la qualitat de les imatges i la informació que contenen. En primer lloc, 
influiran de manera molt important sobre la projecció de les ombres. Quan disposem de llum 
solar directa, sense cobertura de núvols, ens produirà zones d’ombra a les diferents imatges i 
per tant aquests píxels no contindran informació d’interès. En canvi, quan la llum sigui difusa, 
amb una cobertura de núvols del 100%, aquestes zones d’ombra es minimitzaran 
considerablement (figura 2). Per tant, cal minimitzar la generació d’ombres volant en les hores 
centrals del dia, o volant en dies ennuvolats, tot i que és important que les condicions 
d’il·luminació no variïn durant la realització del vol, la qual cosa pot ser difícil de garantir quan 
hi ha núvols. 

  

Figura 2. Ortofotografia obtinguda a partir de vols realitzats amb llum difusa (esquerra), i amb 
llum directa (dreta). S’observa com a la fotografia amb llum directa es generen moltes ombres. 

 

Cal tenir en compte també que a major il·luminació més ràpid pot fer-se la captura d’una 
imatge, per tant més ràpid anirà l’UAS o es podran obtenir un major nombre d’imatges. Per 
contra, amb ambients amb poca il·luminació caldrà reduir la velocitat de l’UAS per tal de 
garantir una qualitat mínima de les imatges i evitar l’obtenció d’imatges borroses. 

 
4.2.3 Condicions fenològiques  
 

El moment de l’any en què es realitza el vol cobra importància ja que s’utilitza informació dels 
canals del visible per a la classificació de les cobertes del sòl i l’estudi de la vegetació, on 
serà la resposta del canal G (verd) la que aportarà major informació de la vegetació. Per tant 
es recomana realitzar el vol a partir de l’inici de la primavera i fins a mitjans de tardor. Aquest 
paràmetre és especialment important en zones de matollars i herbassars, els quals poden 
generar confusions radiomètriques amb les superfícies de sòl nu. 

 
4.2.4 Punts de control 

Punts de control sobre el terreny (PCT): Es recomanable la utilització de punts de control ben 
georeferenciats, situats dins del perímetre de l’activitat extractiva, realitzant les mesures de 
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posició amb un GNSS diferencial. La correcta distribució dels punts pel conjunt de la 
superfície a estudiar és necessària per un òptim ajust espacial de les imatges. És interessant 
remarcar que les activitats extractives ja disposen de fites en els seus límits  de manera que 
poden ser de gran ajuda per a la implementació del control amb UAS. Per facilitar això, cal 
una adaptació per tal que siguin ben visibles en les imatges captades, constituint així una 
xarxa fixa de georeferenciació que es pugui utilitzar per a estudis de seguiment temporal de 
l’activitat extractiva sense la necessitat de generar una nova xarxa de punts de control per a 
cada vol.  

Aquesta adaptació consisteix en col·locar unes dianes sobre les fites per millorar la 
visualització fotogramètrica. Les dianes poden consistir en plaques d’una superfície quadrada 
(mínim 20 cm x 20 cm) o circular (mínim 20 cm de diàmetre) que tinguin dos colors alternats 
amb una intersecció central (figura 3). A més, per poder captar les dianes durant la realització 
dels vols, aquestes han d’estar lliures de vegetació al seu voltant, de manera que es requereix 
de tasques de desbrossada  de la vegetació, cosa que per altra banda ja és obligatori d’acord 
amb la normativa minera actual. 

 

 

Figura 3. Exemple de dianes a ubicar damunt les fites. 

 

Punts de control fotointerpretats (PCF): En cas de no fer servir punts de control mesurats sobre 
el terreny amb GNSS i requerir seguiments multitemporals serà necessari un corregistre molt 
acurat, en què els píxels de les imatges de referència (captades en el moment T1) estiguin 
posicionats sobre els píxels de les imatges a georeferenciar (captades en el moment T2). Per 
fer-ho, s’utilitzen punts homòlegs a les dues imatges obtingudes en ambdós vols, assumint 
que no s’han mogut entre T1 i T2, ni en X (longitud), ni en Y (latitud), ni en Z (altitud). 
D’aquesta manera s’assignaran les coordenades de la imatge de referència als punts 
homòlegs de la imatge a referenciar. En cas d’absència d’un vol previ (T1) raonablement ben 
georeferenciat, es pot utilitzar l’ortofotografia oficial de l’ ICGC per identificar punts de 
referència homòlegs a la imatge captada amb dron (T2), preferint evidentment l’ortofotografia 
de millor resolució i més propera en el temps. 

La identificació de punts homòlegs és una tasca de fotointerpretació i es necessita seguir uns 
criteris mínims:  

1) Els punts han d’estar distribuïts en tota l’escena, no concentrats en una part de l’àrea 
coberta.  

2) Els punts han de localitzar-se, preferentment, en zones planes i no a la part elevada 
d’edificis o vegetació.  

3) Els punts han de ser localitzacions fermes i immòbils, que es pugui deduir que s’han 
mantingut estàtics entre T1 i T2 (línies de pintura en la senyalització horitzontal, 
estaques delimitadores de l’explotació, paviments, afloraments rocosos, etc.). 
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El marcatge de PCF sobre les imatges T2 es pot realitzar en dues fases del processament 
fotogramètric: a) abans del mosaicat, durant la generació del bloc d’ajust; o b) un cop fet 
l’ortomosaic, georeferenciant tota l’ortoimatge (figura 4).  

 

Figura 4. Opcions pel marcatge o situació dels PCFs: (A) abans del mosaicat, durant la 
generació del bloc d’ajust; (B) un cop fet l’ortomosaic, georeferenciant tota l’ortoimatge. 

En el cas a), els programaris fotogramètrics habituals permeten marcar sobre cada fotograma 
del vol T2 els PCFs, obtenint la coordenada XYZ de l’ortoimatge ja georeferenciada del vol T1. 
D’aquesta manera, amb un mínim de 3 PCFs visibles des de 3 fotogrames es mosaiquen tots 
els fotogrames, ajustant el bloc sencer a la millor solució conjunta, respectant  els PCFs. A 
partir d’aquí el processat genera una ortoimatge T2 corregistrada amb l’ortoimatge T1. És 
important remarcar que quants més PCF utilitzem millor serà la georeferenciació. Habitualment 
s’utilitzen més de 10 PCFs visibles en més de 5 fotogrames. 

En el cas b), els programaris de SIG i TD habituals permeten marcar sobre l’ortoimatge del vol 
T2 els PCFs, amb la coordenada XYZ obtinguda de l’ortoimatge ja georeferenciada del vol T1. 
Aleshores, cal haver realitzat tot el processat d’obtenció d’una ortoimatge utilitzant la 
coordenada central de cada fotograma que s’ha imprès a les metadades i procedent del 
GNSS de bord del dron, que habitualment té un error superior a la mida de píxel. Un cop 
obtinguda l’ortoimatge es situen els punts de control sobre l’ortoimatge T2 i s’assigna la seva 
coordenada XYZ homòloga a l’ortoimatge ja georeferenciada del vol T1. D’aquesta manera, 
amb un mínim de 3 PCFs visibles en l’ortoimatge T1 i en l’orto T2 (com més millor, 
habitualment més de 10) es realitza un ajust geomètric conjunt, respectant els PCFs. Tant 
mitjançant el mètode a) com el mètode b) s’arriba a bons resultats de corregistre, però si ja es 
té una mica d’experiència es recomana el mètode a) perquè si tot s’ha fet bé el bloc d’ajust ja 
resulta ben georeferenciat d’entrada. 

Val a dir que la georeferenciació mitjançant punts de control fotointerpretats té un component 
manual gens menyspreable, ja que es poden haver d’arribar a destinar entre 2 i 4 hores de 
tècnic per identificar els punts homòlegs i posicionar-los sobre les imatges a georeferenciar. 
No obstant, s’obtenen dues ortoimatges corregistrades que permeten fer estudis 
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multitemporals, i no s’ha de dedicar treball de camp a aquestes tasques (si bé es poden 
prendre algunes referències de validació). Cal tenir en compte que si s’ha utilitzat com a 
referència la cartografia oficial de l’ICGC, hi ha un error derivat de la diferència de mida de 
píxel entre l’ortofotografia de referència i l’ortofotografia del dron . 
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5. PROCESSAMENT FOTOGRAMÈTRIC  

En aquest apartat s’especifiquen els diferents passos necessaris pel tractament de les 
imatges mitjançant processament fotogramètric (SfM). El programari utilitzat és Agisoft  
Metashape (Photoscan)®. 

Prèviament al procés d’orientació de les imatges caldrà analitzar quines i en quin format 
s’inclouen en el procés. Caldrà eliminar aquelles imatges que no aporten informació al model, 
que són excessivament borroses o poden portar confusió. En general aquestes imatges 
defectuoses es generen en el moment de l’enlairament o quan hi ha cops de vent durant el 
vol. 

 

5.1 ORIENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES  

Com a pas inicial, es carreguen les imatges al programari utilitzat. Cada centre d’imatge conté 
coordenades geogràfiques, capturades amb un GNSS incorporat al UAS o la càmera.  Usant 
l’algoritme SIFT (Lowe, 1999) es busquen punts homòlegs entre parells d’imatges. Aquestes 
imatges poden estar capturades a diferents alçades i vols. Després d’aquest procés, es pot 
construir un model tridimensional (3D) de la superfície fotografiada, i s’obté així un núvol 
orientat de punts. Tot aquest procés es pot realitzar amb Agisoft  Metashape (Photoscan)®, tot 
i que com s’ha esmentat a l’apartat 3.2 també existeixen altres programes disponibles.  

 

5.2 CREACIÓ DEL NÚVOL DE PUNTS 

A partir de la orientació de les fotografies descrita a l’apartat anterior, es crea un Núvol de 
Punts densificat (NdP), calculant les coordenades X, Y, Z de cada punt i assignant el color 
corresponent. D’aquesta manera podem aconseguir un model 3D de detall i amb una major 
densificació que l’obtingut amb la primera orientació amb punts homòlegs. Procés també 
realitzat amb Agisoft  Metashape (Photoscan)®.  

 

5.3 SELECCIÓ DE PUNTS   

Partint del NdP, aquest es processa per discriminar aquells que representen el terreny (cota 
topogràfica) i crear així el Model Digital d’Elevacions (MDE), d’aquells que representen altres 
superfícies o objectes situats sobre el terreny (MDS). Per realitzar aquest procés hem de 
seleccionar aquells punts que considerem terreny, mitjançant un procés de classificació de 
punts. El programari utilitzat és també Agisoft  Metashape (Photoscan)®. Pels paràmetres que 
s’utilitzen en aquesta classificació es donen rangs de valors fruit de l'experiència pràctica en 
aquestes anàlisis. No obstant és important remarcar que aquests valors depenen de la 
naturalesa del terreny que estem classificant i per tant cal fer diverses proves per veure quins 
valors s’ajusten millor a la realitat representada. Els paràmetres que participen d’aquesta 
classificació són els següents i s'analitzaran per a cada punt del model: 

Màxima distància: estableix el límit de la distància entre el punt (punt a analitzar) i els altres 
punts que participaran de l’anàlisi. Rang de valors: Pròxim a 1 m.  

Angle màxim: donat un punt (punt a analitzar) representa l’angle límit entre el punt en qüestió i 
el punt considerat de la “classe terreny” a una distància donada (distància màxima). En 
resum, assumeix un pendent màxim del terreny dins el diàmetre d'anàlisi, determinat per la 
màxima distància. Rang de valors: 5-15°. 



24 
 

Mida de cel·la: aquest valor s’utilitza per generar cel·les de pas determinat que simplifiquen 
l'anàlisi. Per exemple, en cas de posar el valor 10 m, s’analitzaran inicialment els centres de 
les cel·les de 10 m per 10 m per continuar l'anàlisi posterior de forma més àgil. Rang de 
valors: 5-20 m.  

  

Figura 5. Classificació de punts terreny (marró: punts terreny; blanc: punts no terreny) i 
ortofoto 3D generada a partir del NdP. 

Finalment, crearem el MDE utilitzant només aquells punts que representen el terreny. Amb 
l’opció de tots els punts del NdP crearem el Model Digital de Superfície (MDS), que inclou tant 
els valors del terreny com de la vegetació, així com altres objectes situats sobre el terreny. 

 

5.4 ORTOFOTOGRAFIA 

Un cop obtinguda l'orientació en cada centre de fotografia i amb l’ajuda del MDS, generem 
una ortofotografia. El resultat obtingut es pot millorar amb l’ús de la malla TIN (xarxa 
triangulada irregular). Aquesta malla la podem generar a partir del NdP.  

Quan l’ortofotografia té les característiques desitjades exportem el resultat en un fitxer TIFF, 
JPEG o similar. El resultat és una sola imatge RGB sense discriminar els canals, que caldrà 
processar amb MiraMon o similar (veure apartat 3.2) per tal d’obtenir les tres imatges que 
correspondran a cada una de les tres bandes espectrals. En cas de contenir la banda IR o 
IRp, es treballarà una imatge en fals color. 
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6. MODELS DIGITALS 

En aquest apartat s’especifiquen els passos per a l’obtenció de models digitals d’alçades i de 
pendents. L’obtenció d’aquests arxius en format ràster es realitza amb les calculadores ràster 
dels programes d’imatge o SIG, essent indiferent el programari concret que s’usi (veure 
apartat 3.2).   

 

6.1 MODEL DIGITAL DE DIFERENCIA D’ALÇADES (MDdA) 

Per a obtenir el Model Digital de diferencia d’Alçades (MDdA) es realitza una resta entre el 
MDS i el MDE, donant com a resultat un model de les diferents alçades dels elements que es 
distribueixen en el paisatge (arbres, matolls, edificis, etc.). 

𝑀𝐷𝑑𝐴 = 𝑀𝐷𝑆 −𝑀𝐷𝐸 

 

6.2 MODEL DIGITAL DE DIFERENCIA DE PENDENTS (MDdP) 

Per a calcular el Model Digital de diferencia de Pendents (MDdP) podem derivar el MDdA i 
obtenir així el pendent dels diferents elements del paisatge. D’aquesta manera el pendent del 
terreny quedarà molt pròxim a 0°. 

𝑀𝐷𝑑𝑃 = 𝑀𝐷𝑃(𝑀𝐷𝑑𝐴) 
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7. ÍNDEXS DE VEGETACIÓ 

Per a realitzar aquest pas, és important conèixer el sensor de què disposem, és a dir, si el 
nostre sensor té bandes corresponents a l’infraroig i el visible, si exclou algun canal del visible 
(com per exemple el B en el cas de Parrot Sequoia), o si disposem d’un sensor focalitzat en 
l’espectre electromagnètic visible (bandes R, G, B). En el cas de treballar amb sensors que 
tenen IRp utilitzarem l’índex NDVI, en cas contrari, si no disposem de dades de l’IRp 
utilitzarem índexs de vegetació basats en el RGB (veure figura 6). 

 

7.1 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

Índex àmpliament conegut i d’ús comú per la detecció de vegetació. Aquest índex només es 
podrà utilitzar quan es disposi de càmeres multiespectrals. Ofereix l’avantatge de ser més 
versàtil que altres índexs de vegetació ja que permet aplicar-lo amb major independència de 
l’estat fenològic. El seu càlcul es basa en les bandes roja i infraroja. 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷

 

 

7.2 Triangular Greenness Index (TGI) 

Estima la concentració de clorofil·la a les fulles i cobertes basant-se en l’estudi de la 
reflectància de la longitud d’ona del verd (Hunt et al., 2012). Aquest índex és molt interessant 
quan tractem d’estimar l’afectació de la vegetació per pols en suspensió.  

𝑇𝐺𝐼 = −0.5 × [190 × (𝑅𝑒𝑑 − 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛) − 120 × (𝑅𝑒𝑑 − 𝐵𝑙𝑢𝑒)] 

 

7.3 Modified Green Red Vegetation Index (MGRVI)  

L’índex MGRVI (Bendig et al., 2015) prové de l’índex Green Red Vegetation Index (GRVI) 
(Tucker, 1979). Aquest índex respon amb major intensitat a les freqüències d’absorció de 
clorofil·la A (420 nm, 490 nm i 660 nm) i clorofil·la B (435 nm, 643 nm). Queda definit per la 
fórmula següent:  

𝑀𝐺𝑅𝑉𝐼 =
𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛2 − 𝑅𝑒𝑑2

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛2 + 𝑅𝑒𝑑2
 

 

7.4 Brightness Index (BI) 
L’índex BI (Mathieu et al., 1998) realitza un càlcul de la mitjana de les reflectàncies globals de 
les bandes espectrals. Aquest indicador ofereix una bona capacitat de detecció de les 
cobertes vegetals (Mandal, 2016). 

𝐵𝐼 = �𝑅𝑒𝑑
2 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛2 + 𝐵𝑙𝑢𝑒2

3
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7.5 Intensitat 
Un altre índex d'importància per poder discriminar de forma òptima les diferents zones 
d’ombres és l’ índex d’intensitats (INT). Aquest consisteix en la suma de bandes (R,G,B) donat 
que aquelles zones que pertanyen a ombra correspondran a valors de reflectància molt 
baixos. 
 

𝐼𝑁𝑇 = 𝑅𝑒𝑑 + 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 + 𝐵𝑙𝑢𝑒 

 

 

Figura 6. Índex de brillantor (brightness index, BI), índexs de vegetació (NDVI, MGRVI, TGI) i 
ortoimatges utilitzades per a la classificació de les cobertes del terreny en una activitat 
extractiva.   
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8. CLASSIFICACIÓ DE COBERTES EN ZONES 
RESTAURADES 

En aquest apartat s’especifica el procés per l’obtenció de mapes de classificació de cobertes 
en zones restaurades, obtinguts a partir dels índexs de vegetació (veure apartat 7) i dels 
models digitals (veure apartat 6). El procés es realitza amb MiraMon o similar (veure apartat 
3.2). 

 

8.1 ÀREES D’ENTRENAMENT 

Per poder definir les àrees d’entrenament delimitarem amb el SIG diferents polígons 
estructurats amb les categories a classificar (arbre, matollar, herbassar, etc.) mitjançant un 
procés de fotointerpretació. La fotointerpretació es realitza damunt l’ortofotografia obtinguda i, 
sempre que sigui possible, realitzant verificacions sobre el terreny (in-situ) en el moment de 
realitzar el vol. 

Les àrees d’entrenament han de complir certs requisits: 

● Procurar una representació quantitativa coherent de la superfície i de nombre similar 
de polígons: buscarem que totes les cobertes tinguin una superfície total similar i 
també un nombre similar de polígons, amb una àrea total, per cada categoria, d’entre 
un 0.10% i un 0.05% de tota la superfície a cartografiar.  

● Assegurar la correcta distribució espacial de les àrees d’entrenament: cal distribuir de 
forma homogènia les àrees d’entrenament evitant centrar-se en una única zona per  
definir una coberta. 

Aquests requisits eviten que les cobertes millor representades monopolitzin el procés de 
classificació. És important aplicar aquests requisits a totes les cobertes. Les categories 
proposades per la classificació de les diferents cobertes del paisatge a analitzar són:  

Herbassar: aquesta categoria inclou les zones cobertes per pastures i altres zones amb 
dominància d’espècies herbàcies. 

Matollar: aquesta categoria inclou les plantes de tall llenyós (matolls i arbustos) amb una 
alçada menor a 2 m. És important tenir en compte que pot incloure tant plantes arbustives 
com arbres en un estadi de creixement primerenc. 

Arbrat: aquesta coberta inclou les plantes llenyoses d’alçada superior a 2 m. Pot incloure tant 
arbres amb estadis de creixement avançat com plantes arbustives de port alt.  

Sòl nu: aquesta categoria correspon a sòls amb un contingut mitjà-alt de matèria orgànica, 
que es caracteritzen per una tonalitat marronosa fosca. Aquest tipus de coberta pot 
correspondre a zones on s’ha estès terra vegetal però que encara no estan revegetades, així 
com zones on s’ha eliminat la vegetació abans del procés d’extracció.  

Residu miner: aquesta categoria correspon a materials de rebuig del procés extractiu o del 
posterior tractament del material. Són generalment substrats pedregosos, tot i que també 
poden ser de granulometries fines. També poden incloure fragments de roca i afloraments 
rocosos. Acostumen a tenir coloracions clares, la qual cosa ens permet diferenciar-los del sòl 
nu amb un major contingut de matèria orgànica. Cal dir que aquesta diferenciació no sempre 
és possible, especialment en aquells casos en què s’utilitzen materials de rebuig miner per a 
la creació de tecnosols, mitjançant l’ús d’esmenes orgàniques. Per altra banda, en alguns 
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casos es pot incloure una categoria per diferenciar afloraments o fronts d’extracció del que 
són residus miners.  

Ombres: zones de la imatge on no és possible detectar el tipus de cobertura a causa de la 
baixa intensitat de la reflexió electromagnètica captada pel sensor. És important discriminar 
aquesta classe per evitar classificar-la en categories errònies. D’aquesta manera evitarem 
sobre-estimacions o subestimacions de l’estat de les cobertes.  

Xaragalls/Xarxa de drenatge: aquesta categoria representa aquells sectors on hi ha canals 
vinculats a la xarxa de drenatge o processos d’erosió per escorrentia superficial en els 
vessants. No delimitarem parcel·les d’entrenament per aquesta categoria, ja que es 
determinarà mitjançant el Model d’Acumulació de Flux (MAF, veure apartat 9), que s’imposarà 
sobre la classificació de les altres categories.  

En el cas que alguna d’aquestes categories no estigui representada en la zona d’estudi, o 
ocupi una superfície molt petita (<200 m2), s’obviarà la seva classificació.  

 

8.2 APLICACIÓ DE L’ALGORITME DE CLASSIFICACIÓ 

Pel cas que s’utilitzi el programari MiraMon, per a la classificació de les cobertes s’utilitzarà el 
classificador del veí més proper (KNN), tot i que també es pot realitzar aquesta classificació 
mitjançant altres SIGs. Aquest classificador d’aprenentatge supervisat no paramètric suposa 
que els píxels que estan units en l’espai estadístic pertanyen a la mateixa classe informativa, 
és a dir, classifica un píxel examinant la informació estadística disponible, i escull la classe 
informativa més representada en el conjunt de veïns més pròxims, utilitzant una distancia 
euclidiana en l’espai estadístic multivariant.  

Com a variables a utilitzar per dur a terme la classificació semi-automàtica farem servir 
aquelles descrites anteriorment als apartats 6 i 7 (figura 7). Per una banda, les variables 
morfomètriques MDdA, MDdP, i per altra les variables que representen els índexs de 
vegetació, així com també el Model d’Acumulació de Flux (MAF, veure apartat 9). Els índexs 
de vegetació a utilitzar dependran del sensor amb què captem les imatges. En cas de 
disposar de la banda espectral IR, utilitzarem l’índex NDVI, mentre que si només tenim un 
sensor centrat en el visible, utilitzarem els índex basats en el RGB. Per tal d’homogeneïtzar les 
variables i que tinguin el mateix pes, a l’hora de realitzar la classificació, s’aplica una 
estandardització de totes elles. 

Un cop obtingut el mapa de cobertes s’aplica un filtre selectiu el qual reassigna aquells 
conjunts de píxels d’àrea menor a la desitjada, atorgant-los a la classe predominant a l’entorn 
adjacent. Aquesta superfície s’ha establert en 0.03 m2, assegurant així la detecció de les 
edificacions, els elements longitudinals i els petits matollars. 
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Figura 7. Variables utilitzades per a la classificació de cobertes i l’estudi de processos erosius 
(A: MDdA, B: MDdP, C: BI, D: MGRVI, E: MAF) i classificació resultant (F). 

  

F 
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8.3 TEST DE CLASSIFICACIÓ 
 

Per veure l’exactitud o encert obtingut en el mapa de cobertes s’han de generar matrius de 
confusió. Aquestes es creen a partir d’àrees veritat terreny (test) i el propi mapa categòric. Les 
àrees de veritat terreny es generen de la mateixa manera que es generen les àrees 
d’entrenament (veure apartat 7.1), és a dir, mitjançant fotointerpretació i validació al camp, i 
han de complir els requisits definits per a les àrees d’entrenament. Aquestes àrees 
representaran un 70% del total de les àrees delimitades, i les de test el 30%. Cal realitzar 
aquest procés per a cada vol ja que permetrà detectar i quantificar quines cobertes presenten 
problemes en la classificació. A través de l’estudi de les matrius de confusió es pot observar 
les classes que presenten major error i amb quines cobertures es confonen. Això permet 
conèixer quines variables poden generar cert error en la detecció d’elements concrets (taula 
3).  

Taula 3. Exemple de matriu de confusió d’una classificació de cobertes del sòl realitzada amb 
imatges obtingudes en una activitat extractiva. Nota: No apareix la coberta ombra ja que la 
presa de dades es va realitzar en condicions d’il·luminació difusa. 

 Arbre Herbàcies Arbustiu Residu 
miner 

Sòl nu Xaragall Total Error comissió 
(%) 

Arbre 7232 0 935 3 0 0 8170 11.48 

Herbàcies 0 1170 26 189 0 55 1440 18.75 

Arbustiu 232 303 1486 823 0 0 2844 47.75 

Residu miner 0 115 0 6021 534 301 6971 13.63 

Sòl nu 0 11 0 209 6174 273 6667 7.39 

Xaragall 0 0 0 186 0 2422 2608 7.13 

Total 7464 1599 2447 7431 6708 3051 28700  

Error omissió (%) 3.11 26.83 39.27 18.97 7.96 20.62   

Nº encerts 24505 Encert global 85.38 % Kappa 0.81 
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9. DETECCIÓ DE PROCESSOS EROSIUS I CONTROL 
DE LA XARXA DE DRENATGE 

Per a dur a terme la detecció i seguiment de processos erosius i el control de la xarxa de 
drenatge es calculen models derivats del MDE. En aquest cas es calcula quins són els cursos 
preferents de circulació d’aigua superficial a través dels models de Direcció i Pendent (Slope 
and Aspect). El Model d’Acumulació de Flux (MAF) ens indica quin és el recorregut que tindria 
un flux d’aigua al circular pel MDE (figura 8), fins que finalment abandona el MDE o acaba en 
una depressió tancada del mateix model (Conrad et al., 2015). Aquest model ens mostrarà 
aquells píxels on el flux acumulat sigui major, i per tant aquelles zones amb tendència a formar 
xaragalls, és a dir, on hi ha una alta probabilitat de què es donin processos d’erosió 
concentrada. Per altra banda, el model també ens mostrarà els principals canals de la xarxa 
de drenatge així com el possible trencament d’aquests. 

El MAF es pot fer servir per delimitar la coberta de xaragalls/xarxa de drenatge en el mapa de 
cobertes del sòl,  superposant-lo o bé introduint-lo com una variable més en el classificador, 
en funció dels resultats del test de classificació.  

 

 

Figura 8. Mapa generat a partir del MAF. S’observen diverses zones afectades per processos 
erosius, així com el trencament en diverses seccions de les bermes que evacuen l’aigua del 
talús. Imatge de fons MDE amb superposició en transparència de MAF.  
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10. DEPOSICIÓ DE POLS  
 

La determinació de l’afectació causada per la pols en suspensió sobre la vegetació dels 
entorns de l’activitat extractiva i les zones restaurades es pot realitzar mitjançant l’índex de 
vegetació TGI o l’NDVI  (veure apartat 7). L’índex es superposa a una màscara de les cobertes 
classificades com a vegetació llenyosa (figura 9), arbustiva i arbòria.  

 

Figura 9.  Mapa d’afectació per pols a la vegetació situada a l’entorn d’una planta de 
tractament i classificació d’àrid. 

Per tal de realitzar aquests càlculs és recomanable que el vol de l’UAS amb càmera RGB sigui 
realitzat a la primavera o l’entrada de l’estiu. D’aquesta manera l'índex TGI indicarà uns 
resultats més fiables. 
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11. DETERMINACIÓ DE VOLUMS EXTRETS I 
APORTATS 
 

Mitjançant la diferència entre models digitals de superfícies (DMD) calculats a dos temps 
diferents es pot determinar el volum de material extret en fronts, l’evolució dels 
abassegaments i runams, o el rebliment en les zones en restauració: 

 𝐷𝑀𝐷 = 𝑀𝐷𝑆(1) −𝑀𝐷𝑆(2) 

On DMD és el mapa resultant dels volums, MDS(1) es el model de superfície més recent 
temporalment i MDS(2) es el model de superfície anterior. El material explotat ens quedarà 
amb valors negatius, mentre que el material abassegat ens quedarà amb valors positius (m3) 
(figura 10). 

Per dur a terme aquesta tasca és necessari disposar de models obtinguts a diferents temps 
amb el mateix procediment. També és molt recomanable establir punts de control fixes a les 
imatges que serveixen de referència pels models per aconseguir una georeferenciació el més 
acurada possible.  

 

Figura 10. Exemple de mapa de volums extrets i aportats entre els anys 2017 i 2018, generat 
per diferencia de MDS. 
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12. PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ 
 

Com a resultat d’aquest protocol de treball es generarà una sèrie de cartografia i de dades 
que han d’ajudar a la tasca d’inspecció de les activitats extractives, i que també seran útils per 
a les pròpies empreses extractives, tant pels treballs d’explotació com els de restauració. Com 
a documents principals, podem destacar: 

- Ortofotoimatge detallada 
- MDS i MDE 
- MDdA 
- Mapa de cobertes 

 

Com a informació més específica o complementària: 

- Mapa d’afectació per pols 
- Mapa de processos erosius i control de la xarxa de drenatge 
- Determinació de volums extrets i aportats (quan es disposi d’informació de diferents 

anys)  

 

Com s’ha comentat anteriorment, la correcta georeferenciació és important per poder 
visualitzar els resultats sobre la cartografia prèvia de l’explotació, la cartografia oficial de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, o mitjançant aplicacions com Google Earth (si 
s’utilitza format KMZ), entre d’altres. 

Aquesta cartografia i documentació es presentarà com a mínim en format digital, pel seu 
tractament i interpretació mitjançant un SIG. Igualment també es generarà un informe que 
contingui com a mínim l’ortofotoimatge, el MDT, el mapa de cobertes, i en el cas que se 
n’observin indicis, el mapa d’afectació per pols. Igualment pot resultar molt útil, tant pel titular 
de l’explotació com per l’administració competent, el mapa de processos erosius i control de 
la xarxa de drenatge, que permet localitzar amb precisió els punts de trencament de canals 
de la xarxa de drenatge i les zones més afectades per l’erosió. 

  



36 
 

13. REFERÈNCIES 
 

Bendig J, Yu K, Aasen H, Bolten A, Bennertz S, Broscheit J, et al. Combining UAV-based plant 
height from crop surface models, visible, and near infrared vegetation indices for biomass 
monitoring in barley. Int J Appl Earth Obs Geoinf 2015;39:79–87. 
doi:10.1016/j.jag.2015.02.012. 

Conrad O, Bechtel B, Bock M, Dietrich H, Fischer E, Gerlitz L, et al. System for Automated 
Geoscientific Analyses (SAGA) v. 2.1.4. Geosci Model Dev 2015;8:1991–2007. 
doi:10.5194/gmd-8-1991-2015. 

Dandois JP, Olano M, Ellis EC. Optimal altitude, overlap, and weather conditions for computer 
vision uav estimates of forest structure. Remote Sens 2015;7:13895–920. 
doi:10.3390/rs71013895. 

Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat). Activitats extractives. 
Departament de Territori i Sostenibilitat 2014. 
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/
medi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/focus/04/ (accessed May 15, 2019). 

Hunt ER, Akhmedov B, Daughtry CST, McMurtrey JE, Doraiswamy PC, Perry EM. A visible 
band index for remote sensing leaf chlorophyll content at the canopy scale. Int J Appl Earth 
Obs Geoinf 2012;21:103–12. doi:10.1016/j.jag.2012.07.020. 

Institut Cartografic i Geologic de Catalunya. ICGC - Vissir3 n.d. http://www.icc.cat/vissir3/ 
(accessed April 27, 2019). 

Mandal UK. Spectral color indices based geospatial modeling of soil organic matter in Chitwan 
District, Nepal. Int Arch Photogramm Remote Sens Spat Inf Sci - ISPRS Arch 2016;41:43–8. 
doi:10.5194/isprsarchives-XLI-B2-43-2016. 

Manfreda, S.; McCabe, M.; Miller, P.; Lucas, R.; Pajuelo Madrigal, V.; Mallinis, G.; Ben-Dor, E.; 
Helman, D.; Estes, L.; Ciraolo, G. et. al. On the Use of Unmanned Aerial Systems for 
Environmental Monitoring. Remote Sens. 2018, 10, 641–669, doi: 10.3390/rs10040641. 

Mathieu R, Pouget M, Cervelle B, Escadafal R. Relationships between satellite-based 
radiometric indices simulated using laboratory reflectance data and typic soil color of an arid 
environment. Remote Sens Environ 1998;66:17–28. doi:10.1016/S0034-4257(98)00030-3. 

Tucker CJ. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. 
Remote Sens Environ 1979;8:127–50. doi:10.1016/0034-4257(79)90013-0. 

  



37 
 

14. GLOSSARI 
 

Adaptació (o conformació) (geo)morfològica: creació d’un relleu determinat o nova morfologia 
del paisatge (geomorfologia) harmònic amb l’entorn natural, d’acord amb el model o sistema 
de referència escollit.  

Aeròdroms no controlats: són aquells on es poden fer vols únicament amb el registre de 
l’operadora de vol, sense necessitat d’obtenir un permís específic. Els vols han de ser sempre 
diürns, en espai aeri no controlat, fora d’aglomeracions de persones i de zones urbanes. 

Àrea a restaurar (o restaurada): en el context del càlcul de les fiances o l’avaluació de la 
restauració, el conjunt de la superfície subjecte a treballs de restauració.  

Àrea d’entrenament: Porció del terreny representativa d'una classe informacional, o d'una part, 
que és delimitada normalment mitjançant un polígon i és utilitzada en processos de 
classificació supervisada i de classificació híbrida.  

Concessió minera: atorgament de l'administració als particulars de la facultat d'exercir 
l'activitat minera i aprofitar els recursos que se n'obtenen, que pot ser d'explotació directa o 
bé pot ser derivada d'un permís d'investigació, que hagi demostrat que els recursos són 
aprofitables. 

Corregistrar: convertir dues o més imatges de la mateixa escena o de la mateixa zona 
geogràfica en imatges directament superposables des d'un punt de vista geomètric. Les 
imatges obtingudes són imatges corregistrades, és a dir, són imatges en què els punts 
espacialment homòlegs són el màxim de coincidents. Corregistrar pot implicar processos 
espacialment globals com ara rotació, translació o escalat de les imatges, així com processos 
geomètrics més complexos, tant globals com locals. Les imatges que es volen corregistrar 
poden ser de tipus similar però adquirides en diferents moments en el temps o sota 
geometries de captació diferents o no (és a dir, es pot voler corregistrar imatges de diferents 
sensors, resolucions, etc.). 

Disparament: procés pel qual un instrument de mesura comença a adquirir o a enregistrar la 
informació necessària per a obtenir la mesura. 

Distància focal: distància entre el centre òptic d'una lent i el punt on la imatge queda 
projectada, o bé la distància entre el centre òptic i el punt on convergeixen les prolongacions 
dels raigs de llum, si es tracta d'una lent divergent.  

Escolament superficial: desplaçament o circulació superficial de les aigües de pluja o reg en 
forma concentrada, ramificada o difusa que erosiona un terreny. 

Esmena: aportació que hom fa al sòl amb la finalitat de millorar-ne les propietats físiques, 
químiques i/o biològiques. 

Espai aeri controlat: espai aeri designat pels proveïdors de serveis per a la navegació aèria on 
les aeronaus no poden operar si prèviament aquestes no estan sota el control d’un 
controlador/a aeri. Aquesta informació es pot consultar a l’AIP de Enaire i de forma resumida a 
la pàgina web de drones.enaire.es. 

Etapa (o fase): en el context del pla d’explotació/restauració d’un activitat extractiva, 
cadascuna de les zones en què es divideix l’activitat, previstes a explotar en temps diferents, 
de manera que quan s’iniciï l’explotació d’una fase hagi finalitzat l’explotació de l’anterior.  

Fase (o etapa): en el context del pla d’explotació/restauració d’un activitat extractiva, 
cadascuna de les zones en què es divideix l’activitat, previstes a explotar en temps diferents, 
de manera que quan s’iniciï l’explotació d’una fase hagi finalitzat l’explotació de l’anterior.  
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Garanties financeres: fons de provisió interns constituïts per dipòsits en entitats de crèdit i 
garanties financeres en custòdia d’un tercer tals com bons o avals emesos per entitats 
bancàries, així com contractes d’assegurança que cobreixin la responsabilitat civil de l’entitat 
explotadora derivada de d’incompliment del que es disposa al pla de restauració.  

Georeferenciació: conjunt de tècniques que permeten expressar una posició espacial com a posició 
geogràfica sobre la superfície terrestre. 

Hàbitat: l’ambient natural en el que viu i es desenvolupa una determinada espècie o un grup 
d’elles.  

Herbassar: lloc poblat d’herbes. 

Hiperespectral: dit de l'enregistrament fraccionat de la radiació de l'espectre electromagnètic 
en moltes bandes separades de poca amplitud, cosa que dona lloc a imatges multibanda d'un 
gran nombre de bandes. 

Instrument de mesura: aparell que proporciona un nombre que és una estimació d'alguna 
qualitat d'un senyal físic present a la seva entrada, amb una incertesa determinada. Quan 
aquest aparell està construït sobre la base de circuits electrònics i el tipus de senyal que 
mesura és elèctric, es tracta d'un instrument de mesura electrònic. Un sensor és un tipus 
d’instrument de mesura. 

Llenyós/a: que produeix lignina, molècula que dóna soliditat a la planta. El teixit estructural 
adjacent als teixits vasculars de la planta es troba format de fusta. 

Material estèril: residu de roca disgregada que s’obté juntament amb els minerals aprofitables 
i que cal separar per a l’explotació d’un jaciment, perquè no té interès econòmic per a una 
activitat extractiva. 

Morfomètric: que representa les formes d'un relleu d'una manera quantitativa, tant en valors 
absoluts com relatius. 

Multiespectral: que conté o cobreix múltiples longituds d'ona o freqüències de l'espectre 
electromagnètic de manera simultània. 

Operacions declaratives: són aquelles on únicament amb el registre de l’operadora de vol és 
poden fer sense necessitat de permisos extres. Aquestes han de ser sempre diürnes, en espai 
aeri no controlat, fora de aglomeracions de persones i de zones urbanes. 

Operadora de vol:  persona física o jurídica inscrita en els registres d’AESA que podrà realitzar 
accions comercials amb RPAS (Sistemes d’Aeronaus Remotament Pilotades), formada com a 
mínim per un pilot amb la certificacions obligatòries i una aeronau amb assegurança de 
responsabilitat civil. 

Operacions especials: són aquelles en les que el operador de vol haurà de presentar un 
estudi de seguretat a AESA per a justificar que té els medis i coneixements necessaris per a 
poder realitzar: operacions en espai aeri controlat, operacions en zones urbanes, operacions 
nocturnes. 

Ortofotografia: document fotogràfic que s'obté a partir de fotografies aèries en les quals s'han 
corregit les deformacions perspectives de la imatge i s'ha restituït la imatge del terreny segons 
una projecció ortogonal vertical. 

Plançó: arbre jove, encara amb aspecte d’arbust. 

Punt d’interès (waypoint): punt geogràfic que presenta un caràcter original o que es pren com 
a referència en una ruta, emmagatzemat en forma de coordenades de longitud i latitud en un 
sistema de posicionament global. 
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Ràster: xarxa regular de cel·les organitzades en files i columnes per mitjà de la qual es representa un 
fenomen geogràfic mostrejat segons un interval de distància constant, de manera que cada cel·la té 
associat el valor de l'atribut mesurat en la posició corresponent. 

Rehabilitació: actuació de reparació dels processos, les funcions ecosistèmiques i els serveis 
ambientals d’un ecosistema que ha estat degradat, malmès o destruït, basant-se en la situació 
prèvia. Comparteix amb el terme restauració el fet que es pren com a referència l’ecosistema 
existent abans de l’impacte, però sense la necessitat de recuperar la mateixa composició 
d’espècies i estructura de la comunitat.  

Recuperació: treballs que tenen com a objectiu l’estabilització d’un terreny, garantint la 
seguretat per a les persones, la millora estètica, i el retorn a una situació funcional, des de 
l’òptica regional, sense que s’hagi de prendre obligatòriament com a referència la situació 
prèvia a l’impacte. Pot incloure la revegetació, tot i que no és indispensable, i pot permetre el 
canvi d’ús. S’utilitza àmpliament en el context de la mineria, especialment als Estats Units i el 
Regne Unit. Els projectes de recuperació que s’orienten amb una òptica ecològica es poden 
classificar com a rehabilitacions, i si consideren la recuperació de la diversitat biològica i 
estructural, poden esdevenir fins i tot equivalents a restauracions.  

Restauració: el conjunt d’actuacions o procés de retornar a les condicions ecològiques 
prèvies (composició d’espècies, estructura i funcionalitat ecològica) un ecosistema que ha 
estat degradat, malmès o destruït.  

Restauració integrada: procés de restauració d’una part ja explotada d’una activitat extractiva 
mentre es procedeix a l’explotació d’una altra part de la mateixa. Aquest tipus de restauració 
optimitza el procés des del punt de vista dels materials i la maquinària necessaris per a 
l’execució dels treballs, ja que permet la coordinació dels moviments de terra i materials de 
rebuig provocats per l’explotació en actiu amb els treballs de rebliment i de restauració de la 
part ja explotada, minimitzant d’aquesta manera l’ocupació d’espai i el temps transcorregut 
des de l’inici dels treballs d’extracció i els de restauració.  

Revegetar: tornar a fer créixer vegetació en un indret despoblat, normalment mitjançant la 
sembra o plantació d’espècies herbàcies, arbustives i arbòries. 

Sensor: transductor destinat a adquirir informació. 

Sòl nu: sòl sense coberta vegetal. 

Substrat edàfic: en el context de la restauració d’una activitat extractiva, material terrígen 
utilitzat per a la reposició o creació de sòl en la zona restaurada.  

Terra vegetal: capa de sòl o material procedent del decapatge dels horitzons superficials 
d’aquest que conté matèria orgànica, propàguls i organismes edàfics. És la capa o part 
biològicament més activa dels sòls.  

Transductor: dispositiu de mesura que converteix senyals d'una forma física a una altra tot 
preservant-ne la informació. Si una de les formes del senyal és elèctrica (tensió, corrent, 
càrrega, etc.) s'anomena transductor elèctric. Si s'utilitza per a adquirir informació del món 
físic s'anomena transductor d'entrada o sensor. 

Veritat terreny: informació obtinguda de mesures realitzades in situ, a partir de la qual es 
verifica, es calibra o s'avalua l'exactitud d'una altra informació corresponent a la mateixa 
ubicació geogràfica obtinguda per altres mitjans, especialment per teledetecció, interpolació o 
modelització numèrica. 

Xaragall: regueró o solc que forma l’aigua de la pluja en terrenys inclinats. 
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Zona a restaurar (o restaurada): en el context del càlcul de les fiances o l’avaluació de la 
restauració d’una activitat extractiva, cadascuna de les unitats de terreny homogènies a nivell 
morfològic, edàfic i de formació vegetal en què es divideix una àrea a restaurar 

Zona d’afecció: dins d’una zona autoritzada per a l’extracció d’un recurs miner, aquella que 
presenta impactes relacionats amb la propia extracció (eliminació de la coberta vegetal, 
decapatge del sòl, extracció del recurs, etc.) o amb les infrastructures associades 
(abassegaments, plantes de tractament de material, oficines, bàscules, etc.). 
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ANNEX 1. Tipus d’escenaris i operacions  

TIPUS D’ESCENARIS I OPERACIONS AMB DRONS 
ITEM DESCRIPCIÓ 
1.1 Operació en espai aeri no controlat, 

fora de zones urbanes, diürn i en 
VLOS 

En aquest cas els requeriments son els següents: 
• Operadora de vol (mínim 1 pilot RPIC i una aeronau amb assegurança). 

Es pot realitzar del vol sense demanar permisos. 
1.2 Operació en espai aeri no controlat, 

fora de zones urbanes, diürn i en 
EVLOS 

En aquest cas els requeriments son els següents: 
• Operadora de vol (mínim 1 pilot RPIC, un pilot OBS i una aeronau amb assegurança). 
• La distància màxima del pilot observador ha de ser de 500 metres al pilot RPIC, sempre i quan l’aeronau no deixi d’estar mai sota control 

visual.  
Es pot realitzar del vol sense demanar permisos. 

1.3 Operació en espai aeri no controlat, 
fora de zones urbanes, diürn i en 
BVLOS 

En aquest cas els requeriments son els següents: 
• Operadora de vol (mínim 1 pilot RPIC i una aeronau amb assegurança) 
• Requeriments tècnics de l’aeronau: 

o Sistema de telemetria amb dades de la ubicació de l’aeronau. 
o Sistema de FPV amb transmissió en directe al RPIC. 
o Aeronau de menys de 2 Kg. 

• Sol·licitud d’un NOTAM a ENAIRE, en el que es defineixi correctament l’operació aèria:  
o Dia o dies a operar. 
o Horari del vol. 
o Zona geogràfica. 
o Aeronau a utilitzar. 

1.4 Operació en espai aeri no controlat, 
fora de zones urbanes, diürn i a prop 
d’aeròdroms 

S’hauria d’aplicar els procediments descrits en els punts anteriors i afegir el següent:  
• Coordinació amb el responsable de la gestió de l’aeròdrom. És molt important que el document resultant de la coordinació es conservi a 

disposició de sol·licitud per part d’AESA. 
1.5 Operació en espai aeri controlat, fora 

de zones urbanes, diürn  
 

S’han d’aplicar els procediments d’escrits en els punt anteriors segons del tipus d’operació aèria de què es tracti. A més a més l’operadora de vol 
haurà de satisfer els següents requeriments: 

• RPIC: disposar de certificat de radiofonista i banda aèria per poder coordinar-se amb el proveïdor de serveis de navegació aèria.  
• Realització d’estudi de seguretat basat en SORA per a la sol·licitud d’operacions especials. Els passos són els següents: 

o Coordinació prèvia amb el proveïdor de serveis aeronàutics. 
o Procés de sol·licitud amb AESA. 

• Un cop aconseguit el permís, l’operadora de vol podrà volar en espai aeri controlat sense necessitat de passar un altre cop per tot el 
procés descrit. L’únic que haurà de fer es comunicar amb uns dies d’antelació al proveïdor de serveis aeronàutics de l’aeroport afectat per 
coordinar l’operativa.  

1.6 Operacions aèries en zones 
prohibides, restringides, perilloses i 
zones amb fauna sensible  

L’operadora de vol haurà d’ajustar-se a les restriccions d’aquestes zones descrites a l’AIP. En el cas que necessiti realitzar una coordinació per 
poder volar haurà de fer-ho segons els procediments descrits en la “GUÍA DE COORDINACIÓN CON TERCEROS EN FUNCIÓN DEL LUGAR DE 
OPERACIÓN PARA REALIZAR OPERACIONES AÉREAS ESPECIALIZADAS O VUELOS EXPERIMENTALES” (AESA). 

1.7 Altres vols  En el cas que es vulgui operar de nit o en zones urbanes s’haurà de passar per un procediment semblant al del punt 1.5. 


	SIGLES I ACRÒNIMS
	PRÒLEG
	1. INTRODUCCIÓ
	2. ASPECTES NORMATIUS
	3. MAQUINARI I PROGRAMARI
	3.1 MAQUINARI
	3.1.1 UAS
	3.1.2 SENSORS

	3.2 PROGRAMARI

	4. PREPARACIÓ I REALITZACIÓ DEL VOL
	4.1 UBICACIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI
	4.2 PLA DE VOL I ADQUISICIÓ DE LES DADES
	4.2.1 Superposició entre fotogrames i alçada del vol
	4.2.2 Condicions d’il luminació
	4.2.3 Condicions fenològiques
	4.2.4 Punts de control


	5. PROCESSAMENT FOTOGRAMÈTRIC
	5.1 ORIENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES
	5.2 CREACIÓ DEL NÚVOL DE PUNTS
	5.3 SELECCIÓ DE PUNTS
	5.4 ORTOFOTOGRAFIA

	6. MODELS DIGITALS
	6.1 MODEL DIGITAL DE DIFERENCIA D’ALÇADES (MDdA)
	6.2 MODEL DIGITAL DE DIFERENCIA DE PENDENTS (MDdP)

	7. ÍNDEXS DE VEGETACIÓ
	7.1 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)
	7.2 Triangular Greenness Index (TGI)
	7.3 Modified Green Red Vegetation Index (MGRVI)
	7.4 Brightness Index (BI)
	7.5 Intensitat

	8. CLASSIFICACIÓ DE COBERTES EN ZONES RESTAURADES
	8.1 ÀREES D’ENTRENAMENT
	8.2 APLICACIÓ DE L’ALGORITME DE CLASSIFICACIÓ
	8.3 TEST DE CLASSIFICACIÓ

	9. DETECCIÓ DE PROCESSOS EROSIUS I CONTROL DE LA XARXA DE DRENATGE
	10. DEPOSICIÓ DE POLS
	11. DETERMINACIÓ DE VOLUMS EXTRETS I APORTATS
	12. PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ
	13. REFERÈNCIES
	14. GLOSSARI
	ANNEX 1. Tipus d’escenaris i operacions

