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1 Sobre aquesta geoinformació 

1.1 Què conté 

Els principals tipus de coberta del sòl, com són les àrees urbanitzades, agrícoles, forestals o 
les masses d’aigua, obtingudes a partir del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya de 2009 
versió 4 (CREAF). 
 
L’àrea mínima dels polígons de cobertes del sòl és de 500 m2. 

1.2 Objectiu 

L’objectiu del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya de 2009 amb llegenda simplificada a 41 
classes és: 

• Ésser llavor de la Base de Cobertes del Sòl de Catalunya per efectuar operacions d’anàlisi 
espacial, temporal i temàtica amb altres conjunts d’informació geogràfica. 

• Conèixer el territori. 

• Ésser informació de suport per al seguiment del compliment de normatives i polítiques 
ambientals com NATURA 2000. 

• Valorar l’ocupació del sòl en cada lloc, per poder aplicar la valoració a punts de vista 
ecològics i també econòmics. 

• Obtenir la superfície forestal o de conreus a nivell comarcal, municipal, en parcs naturals, 
etc. 

• Efectuar estudis de planejament urbanístic i territorial, per al disseny i avaluació de l’impacte 
ambiental d’infraestructures, de plans de regadiu, etc. 

• Generar mapes i informes a partir de dades espacials. 

• Facilitar al públic la consulta i descàrrega de la informació dels conjunts de dades descrits a 
nivell local i regional. 

1.3 Entitat responsable 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

1.4 Categories de tema ISO 19115 

environment 

1.5 Àmbit 

Catalunya 

1.6 Tipus d’informació geogràfica 

Ràster i vectorial 2D amb resolució 1 m. 

https://www.icgc.cat/
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1.7 Classificació PCC-INSPIRE 

• Tema INSPIRE: II-2 COBERTA TERRESTRE 
• ID conjunt PCC: 20201 Mapa de cobertes del sòl 
• idLocalProducte: cobertes-sol-2009-simplificat 

1.8 Sistema de referència 

ETRS89 UTM 31 Nord, en l'ordre Easting(X),Northing(Y), amb codi EPSG:25831 

1.9 Drets d’ús 

CC BY 4.0 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
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2 Com es distribueix? 

2.1 Canals i fitxers 

2.1.1 Descàrrega - Web de l’ICGC 

• Format Geopackage: Les dades es distribueixen en un fitxer ZIP, el qual conté un fitxer 
Geopackage amb: 
o Capa cobertes_sol : conté les geometries tipus polígon amb el tipus de coberta, amb 

una taula d’atributs que conté els següents camps: 
 Id (enter): identificador de l’objecte. 
 nivell_2 (enter): codi identificador de la classe principal de coberta del sòl. 

o Taula cobertes_sol_categories : taula descriptiva de les diferents categories (per tal de 
facilitar la interpretació de les dades) que associa el codi de categoria, la seva 
descripció i el valor digital del producte ràster corresponent, mitjançant els següents 
camps: 
 id (enter): identificador de l’entrada. 
 index (enter): identificador de la classe segons la codificació del producte ràster. 
 nivell_2 (enter): codi identificador de la classe principal de coberta del sòl; permet 

associar la taula a la capa de polígons. 
 categoria (text): descripció de la categoria. 

• Format GeoTIFF: Les dades es distribueixen en un fitxer ZIP, el qual conté un fitxer 
GeoTIFF d’un canal i 8 bits, amb taula de color associada a cada canal. Els valors digitals 
dels píxels es relacionen amb la codificació de classe segons el valor que recorre les 41 
classes i que es detalla entre parèntesi en la columna “Codi nivell 2” de les taules de 
l’Annex D. 

2.1.2 WMS 

URL de connexió: http://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/cobertes-sol/wms 
 
Hi ha una capa per a cada edició/versió del producte. 
 
Aquest WMS té la llegenda activada i la funció GetFeatureInfo habilitada per poder consultar el 
valor de les classes i els valors digitals. 

2.2 Objecte UnitatCobertaSol 

Només en les dades en format vector. 
 
• Nom: Unitat de Coberta del Sòl 
• Definició: Element individual del conjunt de dades de cobertes del sòl en format vectorial 

representat per un polígon. 
• Notes: Cada unitat aporta la informació sobre cobertes del sòl corresponent a la seva 

extensió espacial. 

http://www.icgc.cat/appdownloads
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2.2.1 Atributs 

2.2.1.1. geometria 

• Tipus de valor: GM_Surface 
• Multiplicitat: [1] 
• Nom: Geometria 
• Definició: Representació geomètrica de l'objecte geogràfic, que consisteix en la descripció 

digital de la seva component espacial. 
• Notes: La representació espacial només permet geometries de tipus poligonal. 

2.2.1.2. classe 

• Tipus de valor: VBCSC 
• Multiplicitat: [1] 
• Nom: Classe principal 
• Definició: Codi identificador de la classe principal de coberta del sòl. 

2.3 Llista de codis VBCSC 

• Nom: Valors de cobertes del sòl de Catalunya 
• Definició: Llista de valors dels codis de classificació de les cobertes del sòl de Catalunya, 

equivalent a una classificació jeràrquica a dos nivells. 
• Notes: A l’Annex D s’adjunta la nomenclatura i diccionari de cobertes del sòl. 

 
Valor Definició 
111 Àrees agrícoles de conreus herbacis. 
112 Àrees agrícoles d'horta, vivers i conreus forçats. 
113 Àrees agrícoles de vinyes.  
114 Àrees agrícoles d' oliverars. 
115 Àrees agrícoles d'altres conreus llenyosos. 
116 Àrees agrícoles de conreus en transformació. 
221 Àrees forestals i naturals de boscos densos d'aciculifolis. 
222 Àrees forestals i naturals de boscos densos de caducifolis, planifolis. 
223 Àrees forestals i naturals de boscos densos d'esclerofil·les i laurifolis. 
224 Àrees forestals i naturals de matollar. 
225 Àrees forestals i naturals de boscos clars d'aciculifolis. 
226 Àrees forestals i naturals de boscos clars de caducifolis, planifolis. 
227 Àrees forestals i naturals de boscos clars d'esclerofil·les i laurifolis. 
228 Àrees forestals i naturals de prats i herbassars. 
229 Àrees forestals i naturals de bosc de ribera. 
230 Àrees forestals i naturals de sòl nu forestal. 
231 Àrees forestals i naturals de zones cremades. 
232 Àrees forestals i naturals de roquissars i congestes. 
233 Àrees forestals i naturals de platges. 
234 Àrees forestals i naturals de zones humides. 
341 Àrees urbanitzades: casc urbà. 
342 Àrees urbanitzades: eixample. 
343 Àrees urbanitzades: zones urbanes laxes. 
344 Àrees urbanitzades: edificacions aïllades en l'espai rural. 
345 Àrees urbanitzades: àrees residencials aïllades. 
346 Àrees urbanitzades: zones verdes. 
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Valor Definició 
347 Àrees urbanitzades: zones industrials, comercials i/o serveis. 
348 Àrees urbanitzades: zones esportives i de lleure. 
349 Àrees urbanitzades: zones d'extracció minera i/o abocadors. 
350 Àrees urbanitzades: zones en transformació. 
351 Àrees urbanitzades: xarxa viària. 
352 Àrees urbanitzades: sòl nu urbà. 
353 Àrees urbanitzades: zones aeroportuàries. 
354 Àrees urbanitzades: xarxa ferroviària. 
355 Àrees urbanitzades: zones portuàries. 
461 Masses d'aigua: embassaments. 
462 Masses d'aigua: llacs i llacunes. 
463 Masses d'aigua: cursos d'aigua. 
464 Masses d'aigua: basses. 
465 Masses d'aigua: canals artificials. 
466 Masses d'aigua: mar. 

2.4 Metadades 

Les metadades d'aquesta geoinformació estan catalogades a la IDEC. 
 
Les metadades donen informació sobre les dades, el sistema de referència i les pròpies 
metadades. Per a la seva generació, s'utilitza el perfil IDEC de l’estàndard ISO 19115:2003 
(Geographic information - Metadata) vigent en el moment de la seva generació. 

2.5 Representació 

S'utilitza la simbologia que es detalla en l’Annex D, en funció de la classe de coberta. 
 
En tots els casos s’utilitza un polígon sense vora i interior del color RGB indicat en la columna 
“Representació” (de les taules de l’Annex D). 
  

http://www.ide.cat/
https://www.iso.org/standard/26020.html
https://www.iso.org/standard/26020.html
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3 Captació 

El producte és el resultat de processar el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya de 2009 
versió 4, simplificant la llegenda a 41 classes i d’adaptar-lo a la implementació del model 
descrit en aquest document. 

4 Qualitat 

La caracterització de les mesures de qualitat es basa en la norma ISO 19157:2013 Data 
quality, i es descriu mitjançant els camps corresponents. 
 
Es donen requisits de qualitat a nivell de conjunt de dades i també a nivell de tipus d’objecte 
geogràfic i els resultats de l’avaluació de la qualitat s’incorporen a les metadades. 

4.1 Completesa 

Només és aplicable en el cas de dades en format vectorial. 
 
Mesures de qualitat de les dades: 
 

• Nom: Taxa d’ítems absents 
• Àlies: - 

• Element de qualitat: Completesa - Omissió 

• Mesura bàsica de qualitat: Taxa d’error 

• Definició: Nombre d’ítems que falten en relació al total d’ítems del mateix tipus que hi hauria 
d’haver en el conjunt de dades.  

• Descripció: Percentatge de superfície del territori que no està representada per alguna 
instància d’UnitatCobertaSol en el conjunt de dades. 

• Tipus de valor de la qualitat: Percentatge 

• Identificador de mesura (ISO 19157): 7 

• Àmbit d’avaluació Àmbit cobert pel conjunt de dades. 
Es calcula i reporta de forma global per a totes les instàncies del conjunt de dades, 
comparant la superfície que aquestes cobreixen amb la superfície territorial a cobrir. 

• Notes: Per evitar comptar els errors més d’una vegada, els errors d’interpretació dels 
objectes geogràfics es compten com a errors d’exactitud temàtica i no com a errors de 
completesa. 

• Nivell de conformitat: La taxa d’error acceptada per als errors de completesa per omissió és 
del 0%. 

• Informació a les metadades: S’indicarà a les metadades el compliment dels requisits 
d’omissió per al conjunt de dades. 
L’informe del resultat de l’avaluació de la completesa per omissió ha de ser de conformitat si 
la taxa d’error resultant és del 0%. 
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• Nom: Taxa d’ítems excedents 

• Àlies: - 

• Element de qualitat: Completesa - Comissió 

• Mesura bàsica de qualitat: Taxa d’error 

• Definició: Nombre d’ítems duplicats en el conjunt de dades en relació al número total 
d’ítems que haurien d’estar presents. 

• Descripció: Percentatge de superfície del territori representada en el conjunt de dades per 
més d’una instància d’‘UnitatCobertaSol’. 

• Tipus de valor de la qualitat: Percentatge 

• Identificador de mesura (ISO 19157): 3 

• Àmbit d’avaluació: Àmbit cobert pel conjunt de dades. 
Es calcula i reporta de forma global per a totes les instàncies del conjunt de dades, 
comparant la superfície que aquestes cobreixen amb la superfície territorial a cobrir. 
No es calcula de forma segregada per a cadascuna de les classes de coberta del sòl de la 
nomenclatura. 

• Notes: - 

• Nivell de conformitat: La taxa d’error acceptada per als errors de completesa per comissió 
és del 0%. 

• Informació a les metadades: S’indicarà a les metadades el compliment dels requisits 
d’omissió per al conjunt de dades. 
L’informe del resultat de l’avaluació de la completesa per comissió ha de ser de conformitat 
si la taxa d’error resultant és del 0%. 

4.2 Consistència lògica 

És tindrà en compte l’aplicabilitat de cadascun dels aspectes de consistència lògica previstos 
al format de les dades analitzat, és a dir, vectorial o ràster. 
 
Mesures de qualitat de les dades: 
 

• Nom: Taxa de compliment de regles de l’esquema conceptual 
• Àlies: - 

• Element de qualitat: Consistència lògica - Consistència conceptual 

• Mesura bàsica de qualitat: Taxa d’ítems correctes 

• Definició: Nombre d’ítems del conjunt de dades que compleixen les regles de l’esquema 
conceptual en relació al nombre total d’ítems.    

• Descripció: Percentatge total de polígons de superfície superior a 500 m2. 

• Tipus de valor de la qualitat: Percentatge 

• Identificador de mesura (ISO 19157): 13 

• Àmbit d’avaluació: Àmbit cobert pel conjunt de dades. 
Es calcula i reporta de forma global per a totes les instàncies del conjunt de dades. 
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• Notes: - 

• Nivell de conformitat: La taxa d’ítems correctes acceptada per al compliment de les regles 
de l’esquema conceptual és del 95%. 

• Informació a les metadades: S’indicarà a les metadades el compliment de les regles de 
l’esquema conceptual. 
L’informe del resultat de l’avaluació de la consistència conceptual ha de ser de conformitat 
si la taxa d’ítems correctes resultant és igual o superior al 95%. 

 

 

• Nom: Taxa de compliment del domini de valors 
• Àlies: - 

• Element de qualitat: Consistència lògica - Consistència de domini 

• Mesura bàsica de qualitat: Taxa d’ítems correctes 

• Definició: Nombre d’ítems del conjunt de dades conformes amb el seu domini de valors en 
relació al nombre total d’ítems. 

• Descripció: Percentatge total d’instàncies del conjunt de dades per a les que tots els valors 
assignats als atributs pertanyen al domini definit al model de dades. 

• Tipus de valor de la qualitat: Percentatge 

• Identificador de mesura (ISO 19157): 17 

• Àmbit d’avaluació: Àmbit cobert pel conjunt de dades. 
Es calcula i reporta de forma global per a totes les instàncies del conjunt de dades. 

• Notes: - 

• Nivell de conformitat: La taxa d’ítems correctes acceptada per al compliment del domini de 
valors és del 100%. 

• Informació a les metadades: S’indicarà a les metadades el compliment dels requisits del 
domini de valors. 
L’informe del resultat de l’avaluació de la consistència del domini ha de ser de conformitat si 
la taxa d’ítems correctes resultant és del 100%. 

 

 

• Nom: Taxa de polígons slivers no vàlids 
• Àlies: Slivers 

• Element de qualitat: Consistència lògica - Consistència topològica 

• Mesura bàsica de qualitat: Taxa d’error 

• Definició: Nombre d‘ítems del conjunt de dades que són polígons slivers no vàlids en relació 
al nombre total d’ítems poligonals. 

• Descripció: Taxa d’entitats del conjunt de dades que són polígons slivers no vàlids. 

• Tipus de valor de la qualitat: Percentatge 

• Identificador de mesura (ISO 19157): - 
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• Àmbit d’avaluació: Àmbit cobert pel conjunt de dades. 
Es calcula i reporta de forma global per a totes les instàncies del conjunt de dades. 

• Notes: Un polígon “sliver” és una àrea generada per la digitalització incorrecta de 
superfícies adjacents. Els límits de les superfícies adjacents poden presentar bretxes o 
superposicions petites i no desitjades que generen un error de topologia. 

• Nivell de conformitat: La taxa d’error acceptada per a la presència de polígons sliver no 
vàlids és del 0% (no presència de slivers). 

• Informació a les metadades: S’indicarà a les metadades el compliment dels requisits sobre 
polígons slivers no vàlids. 
L’informe del resultat de l’avaluació de la consistència topològica per polígons sliver ha de 
ser de conformitat si la taxa d’error resultant és del 0%. 

4.3 Exactitud temàtica 

Per la naturalesa d’aquest mapa, l’exactitud temàtica hauria de ser la del Mapa de Cobertes 
del sòl de Catalunya de 2009 versió 4. 
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5 Models de dades 

5.1 Model conceptual 

Aquesta informació correspon només a les dades en format vector. 
 

 
Figura 5.1. Diagrama UML del model 

  

class BCSC-09

«featureType»
UnitatCobertaSol

+ geometria: GM_Surface
+ classe: VBCSC

«codeList»
VBCSC

+ 113
+ 114
+ 111
+ 115
+ 116
+ 112
+ 221
+ 222
+ 223
+ 224
+ 225
+ 342
+ 343
+ 344
+ 345
+ 346
+ 347
+ 348
+ 349
+ 226
+ 350
+ 227
+ 351
+ 352
+ 353
+ 354
+ 228
+ 355
+ 229
+ 461
+ 462
+ 230
+ 231
+ 463
+ 232
+ 233
+ 234
+ 341
+ 464
+ 465
+ 466
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Annex A. Referències normatives 

Sobre la geoinformació 

• Decret 62/2010, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Pla cartogràfic de Catalunya 

• Directiva 2007/2/EC del Parlament Europeu i del Consell de 14 de març de 2007 per la qual 
s’estableix una Infraestructura d’informació espacial a la Comunitat Europea (INSPIRE) 

• ISO 19101-1:2014, Geographic information – Reference model – Part 1: Fundamentals 

• ISO/TS 19103:2015, Geographic information – Conceptual schema Language 

• ISO 19107:2003, Geographic information – Spatial schema 

• ISO 19109:2015, Geographic information – Rules for application schema 

• ISO 19110:2016, Geographic information – Methodology for feature cataloguin 

• ISO 19111:2007 Geographic information - Spatial referencing by coordinates 

• ISO 19115-1:2014, Geographic information – Metadata – Part 1: Fundamentals 

• ISO 19115-1:2014/Amd 1:2018, Geographic information – Metadata – Part 1: 
Fundamentals, Amendment 1 

• ISO 19118:2011, Geographic information – Encoding 

• ISO 19125-1:2004, Geographic Information – Simple feature access – Part 1: Common 
architecture 

• ISO 19131:2007, Geographic Information – Data product specifications 

• ISO/TS 19139:2007, Geographic information – Metadata – XML schema implementation 
 

Annex B. Termes i definicions 

• Àrees agrícoles (Categories del Grup Àrees agrícoles): Superfícies que es troben 
ocupades per diferents sistemes de conreus actius, en guaret o en transformació. Inclou 
conreus de secà i regadiu, com ara els herbacis, les vinyes, oliverars i altres conreus 
llenyosos. També inclou horta, vivers i conreus forçats, així com conreus en transformació. 

• Àrees forestals i naturals (Categories del Grup Àrees forestals i naturals): Superfícies que 
es troben ocupades per cobertes naturals o semi-naturals que no són ni cultivades ni 
urbanitzades. Inclou boscos de diferent tipologia, matollars, prats i herbassars, i terrenys 
sense o amb escassa vegetació. 

• Àrees urbanitzades (Categories del Grup Àrees urbanitzades): Superfícies que es troben 
ocupades per nuclis de població, àrees metropolitanes o espais urbans agrupats a l’entorn 
de la població més central i per espais urbanitzats en les àrees agrícoles o forestals. Inclou 
àrees industrials, comercials i de serveis així com les zones esportives i de lleure. També 
inclou les infraestructures de comunicacions com les carreteres, les xarxes ferroviàries, els 
ports, els aeroports i els serveis derivats. Bona part de la superfície es troba 
impermeabilitzada pels edificis i el sòl nu urbà tot i que també inclou les zones verdes 
adjacents. 

• Categoria: Cadascuna de les classes de cobertes del sòl recollides en la llegenda del 
mapa. 
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• Coberta del sòl: Coberta física i biològica de la superfície terrestre, que inclou les 
superfícies artificials, àrees agrícoles, boscos, àrees naturals i semi-naturals, aiguamolls, 
masses d’aigua [Directiva 2007/2/EC]. 

• Element de qualitat de les dades: Component que descriu un cert aspecte de la qualitat 
de les dades geogràfiques [ISO 19157]. Aquest terme es descriu a la secció 7.3.1 de ISO 
19157. 
 
L’aplicabilitat d’un element de qualitat a un conjunt de dades depèn tant del contingut del 
conjunt com de les seves especificacions de producte, és per aquest motiu que no tots els 
elements de qualitat poden ser aplicables a tots els conjunts de dades. 

• Masses d’aigua (Categories del Grup Masses d’aigua): Superficies que es troben 
ocupades per aigua dolça o salada. Les cobertes d’aigua dolça o interiors estan formades 
per cursos fluvials, llacs, llacunes, i infraestructures per recollir o canalitzar l’aigua com 
embassaments, basses i canals artificials. Les cobertes d’aigua salada o marina inclouen el 
mar i les llacunes costaneres salinitzades. 

• Mesura bàsica de la qualitat de les dades: Mesura genèrica de qualitat de les dades 
utilitzada com a base per a la creació de mesures específiques de qualitat de les dades 
[ISO 19157]. El concepte de mesura de la qualitat de les dades equival al de l’avaluació 
d’un element de qualitat de les dades, segons ISO 19157. 

• Model conceptual: Model que defineix conceptes d’un univers de discurs [ISO 19101]. 

• Model de dades: Conjunt d’estructures i regles per mitjà de les quals s’organitzen i operen 
en un sistema d’informació les dades corresponents a la informació que constitueix la 
representació d’un univers determinat (per exemple, el model de dades relacional o, en el 
context del Sistema d’Informació Geogràfica, el model de dades ràster). Proporciona les 
estructures a partir de les quals es construeix el programari i, alhora, constitueix el patró de 
disseny de bases de dades, alfanumèriques o espacials, per a organitzar la informació 
[PCC]. 

• Objecte geogràfic: Terme usat per a descriure l’abstracció d’elements del món real [ISO 
19101]. És la unitat fonamental d’informació geogràfica [ISO 19109]. 
 
Un objecte geogràfic es pot trobar com a una instància (element geogràfic del món real 
representat com a un objecte geogràfic discret) o un tipus (classe que agrupa instàncies 
d’objecte geogràfic que tenen característiques comunes). En aquest document s’utilitza 
‘tipus d’objecte geogràfic’ i ‘instància d’objecte geogràfic’ quan només es vol fer referència a 
un element geogràfic. 
 
El tipus d’objecte geogràfic es representa amb una classe al diagrama UML. 
 
El terme “objecte geogràfic” substitueix a “fenomen” com a traducció oficial i normalitzada 
del terme anglès “feature” des del 2 de desembre de 2013, segons acord del Comitè Tècnic 
de Normalització 148 d’AENOR a la seva reunió plenària número 43. 

• Resolució espacial: Dimensió sobre el terreny de les cel·les d'un ràster o dels píxels d'una 
imatge, expressada generalment com la longitud del costat de la cel·la, assumint que sigui 
quadrada, o bé com a producte de longitud per amplada, en cas que sigui rectangular, 
sempre en unitats de distància sobre el terreny. [Diccionari terminològic de sistemes 
d'informació geogràfica]. 
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Annex C. Glossari de sigles i abreviatures 

• ETRS89: European Terrestrial Reference System 1989 (Sistema de referència terrestre 
europeu 1989) 

• ICGC: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

• IDEC: Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya 

• INSPIRE: Infrastructure for Spatial Information in Europe (Infraestructura d’informació 
espacial a Europa) 

• ITRS: International Terrestrial Reference System 

• ISO: International Organization for Standardization (Organització internacional per a 
l’estandardització) 

• OGC: Open Geospatial Consortium 

• PCC: Pla Cartogràfic de Catalunya 

• UML: Unified Modelling Language 

• UTM: Universal Transverse Mercator 

• WMS: Web Map Service 

• XML: Extensible Markup Language 
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Annex D. Nomenclatura i diccionari de cobertes del sòl 

Les classes de coberta del sòl identificades segueixen una classificació en 2 nivells: 

• Nivell 1: Grup - Conjunt de categories de cobertes del sòl que s’agrupen en virtut de característiques comuns. 

• Nivell 2: Categoria - Classifica cada coberta dins el seu grup (Nivell 1). Per al format ràster, la codificació s’indica entre parèntesi. 
 

D.1 Categories del Grup Àrees Agrícoles 

Àrees agrícoles: Superfícies que es troben ocupades per diferents sistemes de conreus actius, en guaret o en transformació. Inclou conreus 
de secà i regadiu, com ara els herbacis, les vinyes, oliverars i altres conreus llenyosos. També inclou horta, vivers i conreus forçats, així 
com conreus en transformació. 
 

Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

1 Àrees 
agrícoles 

111 
(1) 

Conreus 
Herbacis 

Terres sota un sistema de conreus, relativament homogènies, cobertes per 
plantes que tenen la seva part aèria de consistència herbàcia. Ocupen la terra 
durant períodes relativament curts i sovint necessiten ser sembrats després de 
cada collita. Inclou els arrossars (camps inundats) i els guarets (terra en 
descans) envoltats de conreus en actiu. Exclou horta, vivers i conreus forçats. 

Exemples: cereals, farratges, 
conreus industrials, 
lleguminoses... 

255,255,0 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

1 Àrees 
agrícoles 

112 
(2) 

Horta, vivers 
i conreus 
forçats 

Superfícies ocupades per: horta, terrenys de regadiu amb estructura de mosaic 
de parcel·les menudes on predominen les hortalisses , i alguns fruiters, en molts 
casos per autoconsum;  vivers, terrenys a l'aire lliure on es cultiven plantes fins 
que arriben a una mida útil; hivernacles i conreus sota plàstic, amb estructures 
permanents o efímeres que permeten modificar les condicions de conreu. 

Exemples d'hivernacles: 
maduixes, flors, ... Exemples 
d'horta: tomàquets, enciams, 
albergínies, carbasses, figueres... 
Exemple de vivers: planter 
forestal, planter ornamental, 
planter de fruiter.   

204,255,51 

  

 
 
 
 

  113 
(3) 

Vinyes Espai de terra conreat plantat de ceps (plantes llenyoses del gènere Vitis), que 
donen com a fruit el raïm. Inclou vinyes en bancals. 

El marc de plantació pot ser molt 
variable 

175,91,21 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

1 Àrees 
agrícoles 

114 
(4) 

Oliverars Espai de terra conreat amb oliveres (plantes de port arbori del gènere Olea) que 
donen com a fruit les olives. Inclou oliverars en bancals. 

El marc de plantació en general és 
amb els peus separats de manera 
equidistant tot i que ens podem 
trobar conreus d’oliveres més 
petites i més juntes en fileres.  

128,128,0 

  

 
 

  115 
(5) 

Altres 
conreus 
llenyosos 

Espai de terra conreat amb plantes de port arbustiu o arbori excloent la vinya, els 
oliverars, els arbres forestals i les seves plantacions. Inclou conreus en bancals i 
conreus mixtos que no són dominats per vinyes o oliveres. 

Exemples: cítrics, fruita dolça 
(pomeres, pereres, presseguers), 
fruita de closca (ametllers, 
avellaners, etc.). 

205,205,0 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

1 Àrees 
agrícoles 

116 
(6) 

Conreus en 
transformació 

Espai de terra agrícola en transició no s'aprecia cap tipus de producció en 
concret. Inclou les rompudes. No inclou conreus abandonats ni els guarets. 

 255,255,204 

  

 
 

 

D.2 Categories del Grup Àrees Forestals i Naturals 

Àrees forestals i naturals: Superfícies que es troben ocupades per cobertes naturals o semi-naturals que no són ni cultivades ni 
urbanitzades. Inclou boscos de diferent tipologia, matollars, prats i herbassars, i terrenys sense o amb escassa vegetació. 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

2 Àrees 
forestals i 
naturals 

221 
(7) 

Boscos densos 
d’aciculifolis 

Formació arbòria que cobreix més del 20% de l'espai (fracció de cabuda de 
coberta) i dominada (>50%) per coníferes, de fulla generalment acicular (en 
forma d’agulla). Inclou les regeneracions (àrees dominades per arbres 
joves), les plantacions i les franges de protecció. No inclou els vivers 
forestals. 

Exemples: boscos d’avet, de pi 
blanc, de pi roig, de pi pinyer, de 
pinassa, ginebredes altes, etc. 

51,204,51 

  

 

  222 
(8) 

Boscos densos de 
caducifolis, 
planifolis  

Formació arbòria que cobreix més del 20% de l'espai (fracció de cabuda de 
coberta) i dominada (>50%) per arbres de fulla blana i caduca. Inclou les 
regeneracions (àrees dominades per arbres joves), les plantacions 
(especialment de de pollancres i plàtans) i les franges de protecció. No 
inclou els vivers forestals. 

Exemples: fagedes, 
castanyedes, rouredes, etc. 

102,255,51 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

2 Àrees 
forestals i 
naturals 

223 
(9) 

Boscos densos 
d’esclerofil·les i 
laurifolis   

Formació arbòria que cobreix més del 20% de l'espai (fracció de cabuda de 
coberta) i dominada (>50%) per arbres planifolis de fulla perenne i coriàcia. 
Inclou les regeneracions (àrees dominades per arbres joves), les 
plantacions i les franges de protecció. No inclou els vivers forestals. 

Exemples: alzinars, suredes, 
grevoledes, lloredes, plantacions 
d’alzines per conreus de tòfones 
etc. 

104,144,24 

  

 
 

  224 
(10) 

Matollar Formació vegetal dominada per plantes de port arbustiu, sempre que el 
recobriment arbori, si existeix,  sigui inferior al 5%. No inclou els boscos 
clars. 

 150,125,95 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

2 Àrees 
forestals i 
naturals 

225 
(11) 

Boscos clars 
d’aciculifolis 

Formació arbòria que cobreix entre el 5 i el 20% de l'espai (fracció de 
cabuda de coberta) i dominada (>50%) per coníferes. 

Exemples: boscos clars d’avet, 
de pi blanc, de pi roig, de pi 
pinyer, pinassa, ginebredes 
altes, etc. 

25,230,30 

  

 

  226 
(12) 

Boscos clars de 
caducifolis, 
planifolis 

Formació arbòria que cobreix entre el 5 i el 20% de l'espai (fracció de 
cabuda de coberta) i dominada (>50%) per arbres caducifolis.  

Exemples: boscos clars de faig, 
de castanyer, de roure,  etc. 

180,255,155 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

2 Àrees 
forestals i 
naturals 

227 
(13) 

Boscos clars 
d’esclerofil·les i 
laurifolis   

Formació arbòria que cobreix entre el 5 i el 20% de l'espai (fracció de 
cabuda de coberta) i dominada (>50%) per arbres de fulla perenne i 
coriàcia. 

Exemples: boscos clars 
d’alzines, de sureres, de grèvols, 
de llorers, etc. 

170,165,0 

  

 
 
 

  228 
(14) 

Prats i herbassars Formacions principalment herbàcies, amb recobriment arbori i/o arbustiu 
inferior al 5%. Inclou els prats de dall. No inclou els conreus farratgers. 

 195,195,160 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

2 Àrees 
forestals i 
naturals 

229 
(15) 

Bosc de ribera  Bosc i bosquines que es fan a les vores d'aigua (riu, estany...) i sota la 
influència d'aquesta. Es limiten als fons de vall, resseguint els cursos 
fluvials.  No inclou les plantacions. 

Exemples: vernedes, 
freixenedes, omedes, salzedes, 
alberedes,... 

0,255,155 

  

 
 

  230 
(16) 

Sòl nu forestal  Espai de terra natural on no s'aprecia gaire vegetació ni rocam. Inclou 
pistes i camins forestals no asfaltats; lleres de rius, torrents i rieres  sense 
aigua; tallafocs etc., tots amb vegetació nul·la o inferior al 5% i zones 
erosionades. No inclou les àrees agrícoles. 

 255,150,50 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

2 Àrees 
forestals i 
naturals 

231 
(17) 

Zones cremades  Espais forestals afectats per incendis recents (4 anys o menys). Zones cremades es mantenen 
durant 4 anys. Després passen a 
la coberta regenerada 
corresponent. 

40,40,40 

  

 
 

  232 
(18) 

Roquissars i 
congestes 

Superfícies cobertes de roques o neu. Inclou penya-segats i tarteres.  121,121,122 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

2 Àrees 
forestals i 
naturals 

233 
(19) 

Platges Riberes del mar formades per sorres, graves o còdols sense vegetació. No 
inclou dunes amb més d’un 5% de vegetació. 

 245,223,120 

  

 

  234 
(20) 

Zones humides Maresmes, aiguamolls, molleres i altres ambients temporalment inundats, 
dolços o salabrosos, més o menys saturats d’aigua durant la resta de l'any. 
Inclou canyissars i jonqueres. 

Torberes. Estan catalogades a 
nivell de Catalunya però sembla 
que són molt puntuals. 

50,150,255 

  

 

 



Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya de 2009  
amb llegenda simplificada a 41 classes v1r0 

Especificacions tècniques 13/11/2019 

26 

D.3 Categories del Grup Àrees Urbanitzades 

Àrees urbanitzades: Superfícies que es troben ocupades per nuclis de població, àrees metropolitanes o espais urbans agrupats a l’entorn 
de la població més central i per espais urbanitzats en les àrees agrícoles o forestals. Inclou àrees industrials, comercials i de serveis així 
com les zones esportives i de lleure. També inclou les infraestructures de comunicacions com les carreteres, les xarxes ferroviàries, els 
ports, els aeroports i els serveis derivats. Bona part de la superfície es troba impermeabilitzada pels edificis i pel sòl nu urbà tot i que també 
inclou les zones verdes adjacents. 
 

Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

3 Àrees 
urbanitzades 

341 
(21) 

Casc urbà Zona amb edificacions i carrers, caracteritzada per tenir una trama 
densa i irregular. Sovint correspon al centre de les ciutats i dels pobles, 
formada per edificis històrics, monumentals o de nova construcció. 
Inclou edificis generalment entre mitgeres, petites zones verdes i 
equipaments. 

 255,0,125 

  

 
 

  342 
(22) 

Eixample Zona amb edificacions i carrers, residencial, que pot incloure petits 
comerços o serveis, adjacent als cascs urbans que ha crescut, en 
general,  de forma planificada i/o compacte. Inclou eixamples regulars,  
barris residencials d’edificacions de pisos i cases unifamiliars 
majoritàriament adossades.  

 255,83,205 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

3 Àrees 
urbanitzades 

343 
(23) 

Zones Urbanes 
laxes 

Zona amb cases o edificis residencials aïllats en àrees periurbanes que 
engloben els patis, aparcaments de la casa i zones enjardinades o 
petits horts de consum familiar.  

S’exclou les àrees residencials 
aïllades o  “urbanitzacions”. 

255,164,226 

  

 
 
 
 

  344 
(24) 

Edificacions 
aïllades en l’espai 
rural 

Assentaments  generalment residencials  formats per habitatges i les 
seves construccions annexes (magatzems, aparcaments, petits horts, 
zones enjardinades, petites granges , etc.). Inclou poblament dispers o 
concentracions de petits nuclis de cases i/o masies. 

No inclou granges ni naus 
agrícoles superiors a 500 m2. 
Per la seva estructura i activitat 
aquestes s’inclouen a la 
categoria “zones industrials”. 

255,200,226 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

3 Àrees 
urbanitzades 

345 
(25) 

Àrees residencials 
aïllades 

Assentaments residencials de baixa densitat dispersos pel territori, que 
ocupen superfícies significatives i formats, majoritàriament,  per un 
conjunt d’habitatges unifamiliars. Normalment són àrees aïllades, 
separades dels nuclis urbans, amb una xarxa de carrers i carreteres 
pròpies. Sovint inclou zones enjardinades, aparcaments i piscines. 

Conegudes popularment com 
“urbanitzacions”. 

255,180,180 

  

 

  346 
(26) 

Zones verdes  Espais enjardinats urbans o no. Inclou espais que poden estar a prop 
d’una casa, masia o nau industrial aïllats. Inclou les zones verdes 
viàries, els parcs urbans i els cementiris enjardinats. 

 15,55,0 

  

 

  347 
(27) 

Zones industrials , 
comercials i/o de 
serveis 

Àrees destinades a l’activitat industrial, comercial i/o de serveis. Inclou 
edificacions de grans dimensions (naus), aparcaments, vials, etc.  No 
inclou les parcel·les no ocupades. 

Inclou les preses que superen 
l’àrea mínima. 

115,0,85 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

3 Àrees 
urbanitzades 

348 
(28) 

Zones esportives i 
de lleure 

Edificacions i instal·lacions bàsiques d’espais adaptats a la pràctica de 
l'esport, del lleure i de l’esbarjo. Inclou els vials de comunicació tant 
rodats com de vianants, aparcaments i àrees de servei annexes a 
l’activitat. També inclou àrees enjardinades adjacents inferiors a 
500 m2. 

Exemples: 
Pavellons, pistes d’atletisme, 
piscines, camps d’esports 
Infraestructures bàsiques de:  
càmpings, camps de golf, 
complexos d’esquí, parcs 
d'atraccions, parcs temàtics, 
zoològics o d'altres espais 
lúdics. 
No inclou els prats dels 
càmpings, dels camps del golf ni 
de les pistes d’esquí. 

98,0,196 

  

 

  349 
(29) 

Zones d'extracció 
minera i/o 
abocadors 

Zona afectada per qualsevol tipus d'extracció o dipòsit a cel obert. 
Inclou els vials i infraestructures necessàries per a la seva activitat. No 
inclou els vials d’accés. 
Zones d'extracció minera: Zona afectada per qualsevol tipus 
d'extracció a cel obert de minerals, roques i àrids i els seus dipòsits 
associats. No inclou les salines per evaporació.  
Abocadors: Zones de dipòsit superficials o a cel obert de residus. 

 74,149,149 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

3 Àrees 
urbanitzades 

350 
(30) 

Zones en 
transformació 

Àrees on hi ha  moviments de terres, treballs de construcció o enderroc 
d'edificacions i/o d’infraestructures. 

No s’ha de confondre amb la 
categoria Conreus en 
transformació. 

255,0,240 

  

   

  351 
(31) 

Xarxa viària Autopistes, autovies i carreteres asfaltades més amples de 8 metres 
fora de les zones urbanes. No inclou les estacions de servei. 

 173,170,202 

  

 

  352 
(32) 

Sòl nu urbà Àrees urbanes sense edificacions, no pavimentades, amb menys del 
5% de vegetació. 

 255,230,230 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

3 Àrees 
urbanitzades 

353 
(33) 

Zones 
aeroportuàries 

Espai destinat al trànsit aeri on s'inclouen les pistes d'aterratge i 
d’enlairament, els hangars, les edificacions i els aparcaments. 

 103,98,154 

  

 

  354 
(34) 

Xarxa ferroviària Superfície equipada amb vies per a la circulació de trens més amples 
de 8 metres. No inclou estacions ni instal·lacions relacionades. 

 74,70,110 

  

 

  355 
(35) 

Zones portuàries Àrees on hi ha dics i molls artificials, en una costa o a la riba d'un riu, 
que permeten l'atracada i desembarcada d'embarcacions. Comprenen 
vials, magatzems, zones de càrrega i descàrrega i altres edificacions. 
Inclouen els espigons endinsats dins l'aigua. No inclouen l’aigua mar. 

 47,45,70 
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D.4 Categories del Grup Masses d’aigua 

Masses d’aigua: Superfícies que es troben ocupades per aigua dolça o salada. Les cobertes d’aigua dolça o interiors estan formades per 
cursos fluvials, llacs, llacunes, i infraestructures per recollir o canalitzar l’aigua com embassaments, basses i canals artificials. Les cobertes 
d’aigua salada o marina inclouen el mar i les llacunes costaneres salinitzades. 
 

Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

4 Masses 
d’aigua 

461 
(36) 

Embassaments Acumulacions d'aigua identificades com a làmines, formades per 
retenció artificial dels cursos d'aigua, però de cubeta natural. La 
superfície considerada fa referència al límit marcat per la vegetació en 
les seves vores. No inclou les preses que superen l’àrea mínima. 

 111,111,255 

  

 
 

  462 
(37) 

Llacs i llacunes Làmines d'aigua corresponents a acumulacions en una depressió del 
terreny, retingudes de manera natural. No inclou les àrees humides 
amb alta presència de vegetació. 

 0,0,220 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

4 Masses 
d’aigua 

463 
(38) 

Cursos d’aigua Corrents d'aigua que drenen les conques, de cabal constant o 
esporàdic. Inclou  rius, rierols, rieres, etc. No inclou les lleres (el llit i 
les ribes) sense aigua. 

 0,0,100 

  

 
 
 
 

  464 
(39) 

Basses Acumulacions d'aigua que ocupen un dipòsit construït artificialment i la 
seva estructura.  Inclou basses agrícoles (com basses de reg), 
urbanes i industrials (com piscines, aigua de les piscifactories, estanys 
ornamentals i basses d’estacions depuradores). 

 24,95,148 
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Nivell 1 Nivell 2 Representació 

Codi 
nivell 1 

Grup Codi 
nivell 2 

Categoria Definició Observacions Valor RGB 

4 Masses 
d’aigua 

465 
(40) 

Canals artificials Corrent d'aigua, de cabal constant o esporàdic, que discorre en una 
construcció artificial de tipus lineal. 

 18,70,109 

  

 
 

  466 
(41) 

Mar Superfície ocupada per aigua marina. Inclou les zones marines 
tancades per infraestructures portuàries. 

 0,0,128 
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