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Erosionabilitat potencial
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Àrees potencialment erosionables
Província de Barcelona + Parc Natural del Montseny dins la província de Girona
Abril 2007
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Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia de la UAB
Diputació de Barcelona. Contacte: Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT), Àrea
d’Espais Naturals, ot.territorial@diba.cat.

Estructura
Estructura de les dades
espacials
Elements amb atributs
Estructura de les dades
alfanumèriques

Topologia arc-node
Polígons
Taula d’atributs pròpia

Elaboració
Procediment d'elaboració

Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia ->
En base a les grans unitats geomorfològiques i a les grans unitats litològiques (determinades pels
mateixos autors en els mapes del mateix nom) s’estableixen quines combinacions entre ambdues
defineixen els diferents nivells de potencial d’erosionabilitat. Les categories no defineixen el nivell
d’erosionabilitat, sinó d’erosionabilitat potencial ja que només té en compte els factors geològics,
però no els meteorològics ni els de coberta vegetal.
OTPAT ->
Intersecció entre el mapa de grans unitats geomorfològiques i el mapa de grans unitats litològiques
i categorització del tipus de risc gravitatori a partir de les instruccions rebudes de la Unitat de
Geodinàmica Externa i Hidrogeologia.

Fonts principals

- Mapa de grans unitats geomorfològiques (Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia –
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, Març 2004, 1:50.000)
- Mapa de grans unitat litològiques (Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia – Oficina
Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial, Gener 2007, 1:50.000)
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CD_EROSIO: Codi del grau d’erosionabilitat
DS_EROSIO: Descripció del grau d’erosionabilitat
Erosionabilitat potencial alta.- Àrees amb fort pendents amb substrat geològic i/o formacions
superficials poc consistents.
Erosionabilitat potencial mitja.- Àrees amb pendent mig i amb un substrat geològic i/o formacions
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superficial amb abundància de materials poc consistents
Erosionabilitat potencial baixa.- Àrees que amb un pendent mig i fort presenten un substrat
geològic que localment es poc consistent.
Erosionabilitat potencial inapreciable.- Àrees que la seva litologia dominant fa que aquestes
siguin molt resistents a la erosió independentment del pendent del vessant. També s’han inclòs en
aquesta categoria zones que són d’acumulació neta de material.
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