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1 Introducció i objectius 

A instancies de la Subdirecció General d’Estratègies Territorials i Coneixement de la 

Secretaria d’Habitat Urbà i Territori (SHUT) del Departament de Territori i Sostenibilitat 

(DTES) de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) ha realitzat la identificació de riscos geològics en els sectors del planejament 

municipal vigent definits al Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sols No Sostenibles del 

Litoral Gironí (en endavant PDURSNS-LG) a nivell de planejament general. 

El PDURSNS-LG té com a finalitat extingir aquells sòls que no són sostenibles i donar 

directrius per tal que els planejaments municipals puguin revisar les previsions d’aquells 

altres sectors en els quals s’ha evidenciat deficiències importants de model i/o ubicació 

que els fan no sostenibles per raons econòmiques, socials i/o ambientals. 

L’objectiu del present treball és identificar els sectors inclosos en el PDURSNS-LG en els 

quals el risc geològic o l’afectació a elements d’interès geològic patrimonial poden 

condicionar el seu desenvolupament sostenible. 

A Catalunya, segons el que estableixen els articles 9 i 51 de la Llei 3/2012, del 22 de 

febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 

1/2010, del 3 d’agost, i els articles 5, 59, 69, 72, 84 i 86 del Decret 305/2006 de 18 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, la tramitació i l’aprovació de 

les figures del planejament urbanístic han d’incorporar informació referent als riscos 

geològics. 

Segons la legislació vigent, el risc geològic és un dels factors que cal tenir en compte per 

a la planificació i la regulació urbanística. En alguns casos, l’aptitud del territori per a la 

urbanització està condicionada per l’acció de processos geodinàmics actius, tals com 

l’estabilitat dels vessants, avingudes de rius, erosions i torrentades. El planejament 

urbanístic ha de permetre assolir un nivell adequat de protecció dels riscos naturals, 

preservant de la urbanització i l’edificació aquelles zones amb risc, llevat que es prevegin 

mesures addicionals en relació a la seva prevenció o protecció. 

La preservació d’us de les zones de risc també pot ser expressada en termes de 

sostenibilitat ja que la seva ocupació compromet la durabilitat de les actuacions previstes 

i la seguretat de les persones. L’ocupació d’aquestes zones comporta l’adopció de 

mesures de mitigació, amb el conseqüent manteniment periòdic i la despesa associada 

de recursos. 
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Així mateix per remissió de l’article 49.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, està prevista 

a l’article 48.1.f i l’article 52.1.d del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 

(RSPLU) (aprovat per Decret 64/2014 de 13 de maig) l’informe de l’ICGC respecte a la 

possible afectació de jaciments paleontològics o punts d’interès geològic. 

El treball engloba el conjunt de sectors amb sòls urbanitzables en el planejament vigent i 

de sòls urbans no edificats dins dels 500 m de la costa que són objecte de revisió al 

PDURSNS-LG. Correspon a un conjunt de 166 sectors distribuïts en 19 dels 22 municipis 

de la franja costanera de les comarques de la Selva, el Baix Empordà i l’Alt Empordà 

(figura 1). 

 

Figura 1: Localització dels sectors estudiats en relació als municipis afectats del litoral gironí. 



Estudi per a la identificació de riscos geològics del PDU RSNS del Litoral Gironí 

 4 

ICGC.AP-0054/19 

2 Marc territorial 

L’àmbit de la costa de Girona es caracteritza per una orografia variable que alterna zones 

muntanyoses abruptes i zones planeres. 

El massís de les Alberes, el Cap de creus i el massís del Montgrí, situats al Nord de 

l’àmbit d’estudi, conformen la terminació oriental de la serralada pirinenca, amb un 

caràcter muntanyós que queda palès a la façana costera. El massís de les Alberes i el 

Cap de Creus estan formats per roques granítiques, sedimentàries i metamòrfiques 

d’edat paleozoica mentre que el massís del Montgrí per roques calcàries d’edat 

mesozoiques. 

Entre el Cap de Creus i el Montgrí, seguint la plana del riu Fluvià queda conformada la 

plana dels aiguamolls de l’Empordà que geològicament forma part de la fossa de 

l’Empordà reblerta de sediments neògens i quaternaris. 

Al sud de Torroella de Montgrí, la costa mostra novament una orografia planera, marcada 

per la presència de sediments del riu Ter, que s’estén fins a la població de Begur. A partir 

d’aquest municipi i fins a Blanes, el relleu torna ser marcat i canviant, determinat per 

l’estructura del massís Montseny-Guilleries-Gavarres, amb algunes excepcions de relleus 

més suaus per la influencia de cursos fluvials o rieres locals de certa importància, tals 

com la riera de Calonge (Calonge i Palamós), el Riudaura (Platja d’Aro), la riera de Tossa 

(Tossa de Mar), la riera de Lloret (Lloret de Mar) o la Tordera (Blanes). Aquest sector 

s’emmarca en unitat estructural del Massís de les del Montseny-Guilleries-Gavarres que 

correspon al substrat paleozoic i mesozoic. 

El clima de la costa de Girona, regulat per la presència de la mar Mediterrània i la 

proximitat del Pirineu i el massís Montseny-Guilleries-Gavarres, es classifica com clima 

Mediterrani Litoral Nord. En aquest entorn, el mar aporta humitat i té un efecte 

termoregulador a la zona. La temperatura es considera suau, sense temperatures 

extremes ni a l’estiu ni a l’hivern, amb una mitja anual d’entre 14.5 i 16 ºC i un contrast 

mig de 14-15ºC entre el dia i la nit. La precipitació mitjana està entre 550 i 700 mm/any 

amb un màxim pluviomètric a la tardor. És a la tardor quan solen tenir lloc episodis de 

pluges intenses coneguts com a llevantades, que històricament han provocat grans 

aiguats a Catalunya, i que tot sovint causen esllavissades i despreniments de forma 

generalitzada. 
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Durant la tardor i l’hivern, la plana del Rosselló, el Cap de Creus i l’Empordà es veuen 

sotmesos a un fort vent de component nord, la Tramunta. Aquest vent, que pot arribar a 

assolir els 200 Km/h és conseqüència d’un efecte barrera de les serralades del Pirineu i 

dels Alps que canalitzen el vent de component nord entre l'extrem nord de la Costa Brava 

i el litoral del sud de França. Quan aquests episodis de vents són intensos 

(tramuntanades) poden generar situacions de risc al tombar arbres que estan arrelats al 

propers a escarpaments i provocar la caiguda de roques. 
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3 Anàlisi del Risc Geològic 

L’anàlisi del risc geològic ha partit de la informació documental, cartogràfica i fotogràfica 

disponible en els diferents arxius i bases de dades de l’ICGC, dels quals es destaquen la 

base de dades d’esllavissades (LLISCAT), el Mapa de Prevenció del Riscos Geològics 

1:25.000 (MPRG25m, Geotreball VI) i les fonts documentals històrics, així com d’altres 

fonts d’informació oficials, que de forma directa o indirecta estan relacionades amb els 

sectors de l’àmbit del PDURSNS-LG. L’anàlisi dels documents ha permès obtenir 

informació sobre esdeveniments ocorreguts, l’existència d’indicis de processos 

relacionats amb els riscos geològics i les seves característiques. En alguns casos s’ha 

disposat d’informació concreta sobre la perillositat (estudis de zonificació...), i en 

conseqüència s’ha valorat la perillositat que el document assigna al sector, que s’ha 

referenciat a l’apartat de referències bibliogràfiques de les fitxes. 

L’anàlisi morfològica i fotointerpretativa de la documentació cartogràfica, els models 

digitals, les imatges aèries i les ortoimatges han permès complementar i revisar la 

informació documental, a més d’identificar nous esdeveniments i indicis i les 

característiques dels fenòmens. 

Un cop sintetitzada la informació més rellevant, s’ha efectuat una anàlisi d’acord amb la 

metodologia plantejada i s’ha efectuat una valoració de la perillositat potencial per a 

cadascun dels sectors.  
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3.1 Fenòmens i situacions geològiques generadores de risc 

Els fenòmens geològics que poden comportar risc són diversos i amb casuístiques 

diferents, de manera que en aquest estudi s’han agrupat per característiques similars. A 

més dels riscos relacionats amb fenòmens geològics més freqüents, també s’han 

considerat la presència de rebliments antròpics com a element del terreny que condiciona 

el seu aprofitament urbanístic. Així, s’han considerat el risc associats als següents 

fenòmens i situacions geològiques. 

 

 Caiguda de roques 

 Lliscaments 

 Fluxos 

 Enfonsaments 

 Retrocés d’escarpaments (erosió) 

 Presència de rebliments antròpics 

 

3.1.1 Caigudes de roques 

Són moviments de vessant que es produeixen pel despreniment o bolcada d’una massa 

de roca amb una part de trajectòria en caiguda lliure i posterior rebot i rodolaments. Els 

factors desencadenants solen ser l’augment d’aigua al terreny, la gelifracció, la 

degradació gradual del material rocós per meteorització o bé la combinació dels tres 

factors. 

Ara bé, com que el principal factor condicionant és el pendent, les caigudes de roca són 

susceptibles de generar-se en escarpaments, en terrenys amb pendent molt pronunciat o 

amb ressalts i en desmunts antròpics. Aquestes condicions es donen en els nombrosos 

penya-segats i escarpats costaners, cingleres com les del Montgrí o determinats vessants 

amb forts pendents o amb ressalts les serres de la Balmeta i de Rodes, del Cap de Creus 

i del massís de les Gavarres. 

Les caigudes de roques són freqüents en els escarpaments litorals, on solen afectar 

platges, camins de ronda i zones urbanes (taula 1), que en alguns casos han provocat 

danys personals, com van ser un mort a la cala del Senyor Ramon (Santa Cristina d'Aro) 
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l’any 2003, un mort a la platja del Cau de Sa Guineu de Port Lligat (Cadaqués) l’any 2014 

o un ferit greu a Cala Corbs (Palamós) l’any 2019. 

 

Taula 1. Algunes de les caigudes de roques amb afectacions en escarpaments litorals, que s’ha 
produït en els darrers anys, ordenats per municipis. 

Municipi Lloc i data 

Blanes Sa Palomera (2005)  

Camí de ronda sota la Dona Marinera (2009) 

Cadaqués Cala del Cau de Sa Guineu de Port Lligat (2014) 

Lloret de Mar Camí de ronda a Cala d'en Simón (2013) 

Camí de ronda a cala Tortuga (2013) 

Palafrugell Camí de ronda de Calella (2004) 

Platja del Golfet de Calella (2004 i 2010) 

Camí de ronda a Aigua Dolça de Tamariu (2010) 

Accés a Aigua Xelida de Tamariu (2011) 

Palamós Cala Corbs (2019) 

Sant Feliu de Guíxols Port de Sant Feliu (2014)  

Santa Cristina d'Aro Cala del Senyor Ramon (2003). 

Tossa de Mar Cala Futadera (2012)  

 

També, hi ha antecedents de caigudes en els escarpaments del Montgrí, com els que van 

tenir lloc al cap de la Barra i a la Torre Moratxa de l’Estartit, arran de les pluges de la 

tardor de 1994. 

En els sectors analitzats, s’ha reconegut indicis de caigudes de roques a Begur, 

Cadaqués, Lloret de Mar, Lloret de Mar, Pals, Palamós, Portbou, Roses, Sant Feliu de 

Guíxols i Tossa de Mar.  

 

3.1.2 Lliscaments 

Són moviments de vessant en els quals una massa de sòl o roca es desplaça 

gravitacionalment sobre una o més superfícies de trencada. Son susceptibles de 

desenvolupar-se en vessants formats sobre unitats litològiques argiloses o en vessants 

on les discontinuïtats del terreny cabussen en la direcció del pendent. El factor 

desencadenant sol ser l’augment de la presència d’aigua al terreny, l’erosió del seu peu o 

la degradació dels materials. 
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Els materials del substrat geològic del sector litoral gironí són pocs susceptibles a la 

formació de lliscaments, amb l’excepció de les lutites vermelles triàsiques i terciàries que 

afloren a la base del Montgrí, i de formacions quaternàries col·luvials amb un contingut 

elevat en lutites.  

En l’àmbit d’estudi, l’antecedent més destacat és un important lliscament a l’Estartit, al 

vessant de la muntanya del Montgrí, que va provocar l’esfondrament de dos habitatges i 

d’un hotel i el desallotjament d’alguns habitatges, durant els aiguats de la tardor de 1994. 

En aquest episodi també es van produir lliscaments de terra i caigudes de roques al cap 

de la Barra i al vessant de Torre Moratxa. 

Un altres antecedent són les esllavissades que es van generar a la capçalera del torrent 

de Sant Miquel durant l’aiguat que va afectar el poble de Molinàs l’any 1920.  

També s’ha descrit casos d’esllavissades induïdes per l’acció humana, com la que va 

tenir lloc al conjunt residencial Verd Blau de Roses l’any 2006, com a consequencia d’un 

desmunt antròpic. 

Pal que fa als sectors estudiats s’ha observat indicis de poca entitat a Blanes i a Sant 

Feliu de Guíxols. En ambdós casos relacionats amb els desmunts dels vials. 

 

3.1.3 Fluxos 

Són moviments de vessant similars a un fluid viscós d’una massa desorganitzada de 

material sòlid i aigua. S’ha considerat com a fluxos torrencials, els corrents d’arrossegalls 

i els fluxos hiperconcentrats, que són fluxos ràpids que circulen per canals de drenatge 

preexistents i que generen cons de dejecció quan dipositen el material transportat. Els 

fluxos torrencials es desenvolupen en conques de muntanya que tenen una determinada 

relació de pendent i morfologia i una disponibilitat de materials erosionables, tot i que el 

factor desencadenant solen ser pluges intenses. 

Les conques amb capacitat per generar aquests fluxos es troben als vessants orientals 

de la serra de la Balmeta, al nord de Llançà. La resta de conques no presenten les 

característiques morfològiques necessàries per desenvolupar-ne. 

L’únic esdeveniment que es té constància va tenir lloc prop del poble de Molinàs (Colera), 

el 29 de setembre de l’any 1913, quan unes fortes pluges van provocar esllavissades a la 

capçalera del torrent de Sant Miquel i s’hi va generar un flux torrencial. Tot i que el flux no 
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va arribar a la població, la rovinada associada va provocar l’esfondrament de diverses 

cases i la mort d’una persona a la població.  

Ara bé, pel que fa als sectors considerats en aquest estudi, no s’ha observat indicis de 

fluxos. 

 

3.1.4 Enfonsaments 

Es classifica com enfonsament aquell moviment del terreny que té un component 

principalment vertical. La seva velocitat pot ser molt variable i abasta des de moviments 

molt lents (subsidències) a moviments ràpids (col·lapses). En el cas dels moviments 

lents, s’han de considerar com un fenomen continu de forma que els efectes sobre 

edificacions o infraestructures són graduals i acumulatius. 

No es té constància documental de fenòmens d’enfonsament, ni de la presència de 

roques evaporítiques al subsòl susceptibles de generar-ne. Tot i que no s’han de 

descartar enfonsaments menors relacionats amb processos càrstics a les roques 

carbonàtiques del massís del Montgrí o acumulacions de reblerts antròpics. 

No s’ha observat indicis d’enfonsament en els sectors considerats en aquest estudi. 

 

3.1.5 Retrocés d’escarpaments 

El retrocés d’un escarpament és el resultat d’un conjunt de processos que tenen com a 

conseqüència una pèrdua de terreny en la seva coronació i que poden portar a la pèrdua 

de suport d’estructures i edificacions fonamentades al seu damunt. Solen estar 

relacionats amb el soscavament del vessant per un agent erosiu actiu, com el fluvial o el 

litoral, però també hi actuen altres processos com despreniments, lliscaments i l’erosió en 

general. Per bé que estrictament no s’atribueix a un sol fenomen, s’ha considerat de 

forma especifica ja que hi ha nombroses situacions en què al llarg de la geografia 

catalana s’ha donat aquesta circumstància, que ha comportat desallotjaments.  

En l’àrea d’estudi és un fenomen actiu en alguns penya-segats i escarpats costaners com 

a conseqüència de l’erosió marina, on són abundants els indicis de despreniments. Per 

bé que l’afectació als sectors estudiats és molt limitada.  
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3.1.6 Presència de rebliments antròpics 

La presència de materials de rebliments antròpics és desfavorable per a la fonamentació 

d’edificis o altres estructures. Generalment els materials de rebliment tenen unes 

característiques geotècniques dolentes, perquè solen ser poc compactats, heterogenis, 

permeabilitats elevades, etc. De manera que poden comportar assentaments, col·lapses i 

pèrdua de materials per rentat i circulació d’aigua. La correcció d’aquestes 

problemàtiques implica un augment de costos en l’edificació i la possibilitat d’aparició de 

patologies posteriors. 

S’ha identificat reblerts i terraplens en sectors de Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Mont-ras, 

Begur, Pals, Torroella de Montgrí, Roses, Llançà i Portbou. En alguns casos amb gruixos 

importants. 

 

3.2 Criteris d’identificació de risc geològic 

L’anàlisi ha portat a definir un conjunt de criteris d’identificació del risc geològic que s’han 

valorat per a cada fenomen i a cada sector de l’àmbit d’estudi. La presència o absència 

d’un o diversos indicis, que es mostren a la taula 2, ha portat a classificar el risc en funció 

de la perillositat potencial, d’acord amb les tres situacions de risc definides (taula 3). 

 

Taula 2: Criteris d’identificació de fenòmens geològics utilitzats en els sectors de l’àmbit d’estudi. 

Fenomen Criteri d’identificació Descripció 

Lliscaments 

Lliscament previ 
Evidència morfològica de la presencia d’un lliscament 
precedent, que es pot veure reactivat en certes condicions 

Dipòsits de lliscaments 

Materials solts corresponents a acumulacions de lliscaments 
anteriors, que per la seva naturalesa geològica i la seva 
mobilització es consideren especialment inestables i 
susceptibles a generar nous lliscaments 

Litologies desfavorables 
Litologies i unitats geològiques que històricament presenten 
problemes d’estabilitat en certes condicions de presència 
d’aigua i pendents 

Caiguda de 
roques 

Escarpaments 
Presencia d’escarpaments molt verticals amb presència de 
litologies que poden afavorir la formació de blocs 

Discontinuïtats desfavorables 

Presència de famílies de fractures i discontinuïtats a la roca 
que per la seva orientació i en combinació amb les 
característiques del vessant poden afavorir al individualització 
de blocs 

Cicatriu de trencada 
Evidencia de fracturació que es dona a la part superior de la 
zona amb potencial a despendre’s 

Bloc desprès 
Fragment de roca que evidencia la inestabilitat del massís 
rocós i la distància mínima que es pot veure afectada 
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Fenomen Criteri d’identificació Descripció 

Fluxos 

Cons de dejecció 

Registre sedimentari que evidencia la generació de fluxos en 
els barranc o curs que el formen. La pròpia presència del con 
indica que els cursos actuals que es puguin identificar, son 
susceptibles a canviar i circular per qualsevol punt del con en 
episodis de precipitació intensa 

Àrea font amb material 
disponible 

Conques de drenatge que per la seva geologia, configuració 
morfològica i cobertura del sol son susceptibles a 
desenvolupar una quantitat destacable de materials solts 
susceptibles a ser transportats com a flux, en cas d’episodis de 
precipitació intensa 

Retrocés 
d'escarpament 

Escarpaments 
Presencia d’escarpaments molt verticals en vessants que 
presenten un o varis indicis de lliscament o caiguda de roques, 
que puguin produir el seu retrocés 

Soscavament 

Vessant vertical situat al marge d’erosió d’un meandre fluvial 
o torrencial, on l’acció erosiva de l’aigua pot produir la 
inestabilitat del vessant que pot arribar a transmetre’s fins a la 
coronació 

Litologies desfavorables 

Litologies i unitats geològiques que històricament presenten 
problemes d’estabilitat en certes condicions de presència 
d’aigua i pendents i que els seus hipotètics lliscaments o 
caigudes de masses rocoses poden produir el retrocés de 
l’escarpament 

Rebliments Rebliments indiferenciats 
Presencia de rebliments antròpics com a resultat del reblert 
de zones deprimides o excavades o de l’execució de 
terraplens 

 

Cal esmentar que no s’han inclòs els enfonsaments ja que no se n’han observat, ni s’ha 

identificat indicis significatius. 

 

3.3 Metodologia de treball 

En aquest treball la valoració del risc geològic s’ha basat en la identificació de la 

susceptibilitat i de la perillositat.  

La susceptibilitat que es produeixi un esdeveniment potencialment perillós (o possibilitat 

d’ocurrència) es determina a partir d’un o diversos criteris que varien segons el fenomen i 

que poden estar relacionats amb la litologia, l’estructura de la roca, el pendent del terreny, 

la presència d’aigua, l’existència de processos erosius o l’existència d’indicis 

d’esdeveniments antics o recents. Es consideren zones susceptibles d’afectació tant on 

es genera el fenomen com aquelles zones que es poden veure afectades pel seu 

desplaçament. 

La perillositat es defineix com a la probabilitat que succeeixi un fenomen potencialment 

destructiu (magnitud) en un lloc concret i en un període de temps determinat (freqüència) 
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que podria afectar la seguretat i el benestar de les persones. Per determinar la perillositat 

s’ha utilitzat una matriu que relaciona la magnitud i la freqüència (taula 3) i que permet 

assignar el grau corresponent. La magnitud i la freqüència s’han determinat d’acord amb 

una estimació efectuada a partir dels antecedents i dels indicis recopilats, tenint en 

compte les característiques pròpies de cada fenomen. 

Taula 3. Matriu de perillositat. 

 

La determinació de la magnitud s’ha efectuat d’acord amb el potencial destructiu o la 

percepció del dany (taula 4) que es preveu que pot tenir sobre persones, edificis, 

infraestructures i paisatge el procés geològic considerat. Per assignar un dels nivells de 

magnitud no es necessari que es donin els 4 supòsits de potencial destructiu sinó que és 

suficient que s’hagi previst algun dels descrits. 

Taula 4: Escala de magnitud basada en el potencial destructiu i la percepció del dany. Es considera la 
situació més desfavorable. 

 

F
re

q
ü

è
n

c
ia

  

Alta  Baixa  Mitjana  Mitjana  Alta Alta 

Mitjana  Baixa  Baixa  Mitjana  Alta Alta 

Baixa  Baixa  Baixa  Mitjana  Mitjana  Alta 

Perillositat 
potencial 

M1 M2 M3 M4 M5 

Magnitud 
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S’han establert 3 graus de freqüència que ha estat determinada d’acord amb l’edat 

relativa dels indicis observats, fent una assimilació a la probabilitat d’ocurrència del 

fenomen, expressada en períodes de retorn d’acord amb la taula 5. 

 

Taula 5. Freqüència del fenomen d’acord amb l’edat relativa dels indicis identificats i al període de 
retorn. 

 

 

És important indicar que la perillositat assignada és una estimació que correspon a la 

perillositat major observada per a cada fenomen i que un sector pot contenir diferents 

graus de perillositat pel mateix o per distints fenòmens. 

A partir de les quatre situacions de perillositat (no observada, baixa, mitjana o alta), 

l’estudi efectua una valoració del risc geològic. 

Sectors sense risc geològic aparent. Correspon a sectors en els quals no s’ha 

observat indicis ni es té coneixement d’esdeveniments recents o antics. 

Sectors amb risc geològic amb una perillositat potencial baixa. Correspon a 

sectors en els quals es poden produir situacions que són fàcilment corregibles amb 

mesures de poca exigència tècnica i econòmicament assumibles.  

Sectors amb risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta. 

Correspon a sectors on es poden produir situacions on calen mesures de protecció o 

correctives d'exigència tècnica i econòmica elevades o inviables.  

 

En el cas dels fluxos, per la seva capacitat destructiva, es considera que quan poden 

assolir els sectors sempre presenten una perillositat potencial mitjana-alta. Excepte quan 

es disposa d’informes que avalen una perillositat baixa o la no perillositat. 

Freqüència Edat indicis  
Període de retorn 

(anys) 

Alta Recents <30 

Mitjana Històrics 30 a 100 

Baixa Antics >100 
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3.4 Representació dels resultats 

Amb l’objectiu de presentar aquesta informació de manera clara i sintètica, s’ha plantejat 

la realització de fitxes pels sectors. En aquells sectors formats per parcel·les que estan 

força distanciades s’han efectuat dues fitxes per sector, diferenciades amb punts 

cardinals (E – O o N –S). Així, s’han realitzar 175 fitxes pels 166 sectors estudiats. 

La fitxa inclou els resultats de la valoració de risc geològic, la informació documental i un 

conjunt de mapes de referència. 

Contingut de la fitxa: 

 Informació referent als indicis observats, la descripció i valoració del risc geològic 

efectuada i les recomanacions corresponents. 

 Informació referent al patrimoni geològic i les recomanacions corresponents.  

 Referències bibliogràfiques consultades i relacionades amb el sector. 

 El mapa topogràfic, la imatge ortofotogràfica vigent, la imatge ortofotogràfica 

històrica del vol de 1956 i el mapa de patrimoni geològic (que fa referència al 

mapa d’espais d’interès geològic de Catalunya), representats a escala 1:5 000, 

1:10 000 o 1:15 000, segons la mida del sector, 

 El mapa geològic de Catalunya de l’ICGC amb la llegenda corresponent i la 

cartografia de cons de dejecció (INUNCAT) a escala 1:50 000. 

 Una vista aèria obliqua del sector de la imatge ortofotogràfica vigent sobre el 

relleu processat a partir del mapa oficial d’elevacions del terreny de l’ICGC a 

resolució de 5x5 m. 

 

La descripció detallada de la fitxa i la situació dels diferents mapes es troba a l’annex I.  

 

3.5 Valoració del risc als sectors del PDU RSNS del Litoral Gironí 

De l’anàlisi de perillositat dels sectors de l’àmbit d’estudi, s’extreu que del total de 166 

sectors, a 123 no hi ha indicis de perillositat, a 40 se n’ha identificat amb perillositat baixa 

i a 3 amb perillositat mitjana o alta (taula 6). 

En els sectors amb perillositat baixa, es poden donar situacions de risc geològic que no 

condicionarien el planejament urbanístic perquè són fàcilment corregibles amb mesures 
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de poca exigència tècnica i econòmicament assumibles. Per contra, en els sectors amb 

perillositat mitjana o alta es poden donar situacions de risc geològic que podrien 

condicionar el planejament urbanístic si no es prenen mesures de protecció o correctives 

que poden ser d'exigència tècnica i econòmica elevades o inviables. 

El fenomen que genera el grau de perillositat més alt per a cada sector s’especifica a la 

fitxa corresponent de l’annex I. 

 

Taula 6: Perillositat identificada per als sectors. Per cada fitxa s’ha considerat la perillositat més alta 
identificada independentment del fenomen que la genera. 

Municipi Sectors 
Subdivisió dels 

sectors 
Perillositat determinada 

Begur 

17013-10PPU 17013-10PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17013-13PPU 17013-13PPU Sense risc geològic aparent 

17013-14PPU 17013-14PPU Sense risc geològic aparent 

17013-15PPU 17013-15PPU Sense risc geològic aparent 

17013-16PPU 17013-16PPU Sense risc geològic aparent 

17013-17PPU 17013-17PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17013-18PPU 17013-18PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17013-19PPU 17013-19PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17013-1PPU 17013-1PPU Sense risc geològic aparent 

17013-20PPU 17013-20PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17013-21PPU 17013-21PPU Risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta 

17013-25PMU 17013-25PMU Sense risc geològic aparent 

17013-26PMU 17013-26PMU Sense risc geològic aparent 

17013-2PPU 17013-2PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17013-3PPU 17013-3PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17013-4PPU 17013-4PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17013-6PPU 17013-6PPU Sense risc geològic aparent 

17013-7PPU 17013-7PPU Sense risc geològic aparent 

17013-8PPU 17013-8PPU Risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta 

17013-9PPU 17013-9PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

Blanes 

17023-10PPD 17023-10PPD Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17023-11PPD 17023-11PPD Sense risc geològic aparent 

17023-1PPU 17023-1PPU Sense risc geològic aparent 

17023-1SU 17023-1SU Sense risc geològic aparent 

17023-2PPU 17023-2PPU Sense risc geològic aparent 

17023-7PPU 17023-7PPU Sense risc geològic aparent 

17023-9PPD 17023-9PPD Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

Cadaqués 

17032-10PPU 17032-10PPU Sense risc geològic aparent 

17032-11PPU 17032-11PPU Sense risc geològic aparent 

17032-12PPU 17032-12PPU Sense risc geològic aparent 
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Municipi Sectors 
Subdivisió dels 

sectors 
Perillositat determinada 

17032-13PPU 17032-13PPU Sense risc geològic aparent 

17032-14PPU 17032-14PPU Sense risc geològic aparent 

17032-18PPD 17032-18PPD Sense risc geològic aparent 

17032-1PPU 17032-1PPU Sense risc geològic aparent 

17032-1SU 17032-1SU Sense risc geològic aparent 

17032-25PMU 17032-25PMU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17032-29PPU 17032-29PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17032-2SU 17032-2SU Sense risc geològic aparent 

17032-6PPU 17032-6PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17032-7PPU 17032-7PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17032-8PPU 17032-8PPU Sense risc geològic aparent 

Colera 17054-1PPU 17054-1PPU Sense risc geològic aparent 

l'Escala 

17062-11PPD 17062-11PPD Sense risc geològic aparent 

17062-15PPU 17062-15PPU Sense risc geològic aparent 

17062-1SU 17062-1SU Sense risc geològic aparent 

17062-3PPU 17062-3PPU Sense risc geològic aparent 

17062-4PPU 17062-4PPU Sense risc geològic aparent 

17062-6PPU 17062-6PPU Sense risc geològic aparent 

17062-7PPD 17062-7PPD Sense risc geològic aparent 

17062-9PPD 17062-9PPD Sense risc geològic aparent 

Llançà 

17092-10PPU 17092-10PPU Sense risc geològic aparent 

17092-1PPU 17092-1PPU Sense risc geològic aparent 

17092-1SU 17092-1SU Sense risc geològic aparent 

17092-2PPU 17092-2PPU Sense risc geològic aparent 

17092-4PPU 
17092-4PPU-E Sense risc geològic aparent 

17092-4PPU-O Sense risc geològic aparent 

17092-6PPU 17092-6PPU Sense risc geològic aparent 

17092-7PPU 17092-7PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17092-8PPU 17092-8PPU Sense risc geològic aparent 

Lloret de Mar 

17095-10PPU 
17095-10PPU-N Sense risc geològic aparent 

17095-10PPU-S Sense risc geològic aparent 

17095-11PPU 17095-11PPU Sense risc geològic aparent 

17095-12PPD 17095-12PPD Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17095-13PPD 17095-13PPD Sense risc geològic aparent 

17095-17PMU 17095-17PMU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17095-1PPU 
17095-1PPU-E Sense risc geològic aparent 

17095-1PPU-O Sense risc geològic aparent 

17095-2PPU 17095-2PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17095-5PPU 17095-5PPU Sense risc geològic aparent 

17095-6PPU 17095-6PPU Sense risc geològic aparent 

17095-7PPU 17095-7PPU-N Sense risc geològic aparent 



Estudi per a la identificació de riscos geològics del PDU RSNS del Litoral Gironí 

 18 

ICGC.AP-0054/19 

Municipi Sectors 
Subdivisió dels 

sectors 
Perillositat determinada 

17095-7PPU-S Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17095-8PPU 17095-8PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17095-9PPU 17095-9PPU Sense risc geològic aparent 

Mont-ras 

17110-1aPPU 17110-1aPPU Sense risc geològic aparent 

17110-1SU 17110-1SU Sense risc geològic aparent 

17110-2PPU 17110-2PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17110-3PPU 17110-3PPU Sense risc geològic aparent 

17110-4PPU 17110-4PPU Sense risc geològic aparent 

17110-6PPU 17110-6PPU Sense risc geològic aparent 

Palafrugell 17117-1SU 17117-1SU Sense risc geològic aparent 

Pals 

17124-10PPD 17124-10PPD Sense risc geològic aparent 

17124-11PPD 17124-11PPD Sense risc geològic aparent 

17124-14PPD 
17124-14PPD-E Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17124-14PPD-O Sense risc geològic aparent 

17124-15PPD 17124-15PPD Sense risc geològic aparent 

17124-22PPD 17124-22PPD Sense risc geològic aparent 

17124-23PPD 17124-23PPD Sense risc geològic aparent 

17124-24PPD 17124-24PPD Sense risc geològic aparent 

17124-26PPU 17124-26PPU Sense risc geològic aparent 

17124-27PPU 
17124-27PPU-N Sense risc geològic aparent 

17124-27PPU-S Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17124-28PPU 
17124-28PPU-N Sense risc geològic aparent 

17124-28PPU-S Sense risc geològic aparent 

17124-29PPU 
17124-29PPU-N Sense risc geològic aparent 

17124-29PPU-S Sense risc geològic aparent 

17124-3PPD 17124-3PPD Sense risc geològic aparent 

17124-4PPD 17124-4PPD Sense risc geològic aparent 

17124-5PPU 17124-5PPU Sense risc geològic aparent 

17124-6PPU 17124-6PPU Sense risc geològic aparent 

17124-7PPU 17124-7PPU Sense risc geològic aparent 

17124-8PPU 17124-8PPU Sense risc geològic aparent 

Portbou 

17138-1PPU 17138-1PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17138-2PPU 17138-2PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17138-3PPU 17138-3PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

el Port de la Selva 

17140-10PPU 17140-10PPU Sense risc geològic aparent 

17140-11PPU 17140-11PPU Sense risc geològic aparent 

17140-12PPU 17140-12PPU Sense risc geològic aparent 

17140-13PPU 17140-13PPU Sense risc geològic aparent 

17140-14PPU 17140-14PPU Sense risc geològic aparent 

17140-15PPU 17140-15PPU Sense risc geològic aparent 

17140-2PPU 17140-2PPU Sense risc geològic aparent 
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Municipi Sectors 
Subdivisió dels 

sectors 
Perillositat determinada 

17140-34PMU 17140-34PMU Sense risc geològic aparent 

17140-3PPU 17140-3PPU Sense risc geològic aparent 

17140-4PPU 17140-4PPU Sense risc geològic aparent 

17140-6PPU 17140-6PPU Sense risc geològic aparent 

17140-7PPU 17140-7PPU Sense risc geològic aparent 

Roses 

17152-10PPU 17152-10PPU Risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta 

17152-11PPD 17152-11PPD Sense risc geològic aparent 

17152-12PPD 17152-12PPD Sense risc geològic aparent 

17152-13PPD 17152-13PPD Sense risc geològic aparent 

17152-14PPD 17152-14PPD Sense risc geològic aparent 

17152-3PPU 17152-3PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17152-4PPU 17152-4PPU Sense risc geològic aparent 

17152-5PPU 17152-5PPU Sense risc geològic aparent 

17152-6PPU 17152-6PPU Sense risc geològic aparent 

17152-7PPU 17152-7PPU Sense risc geològic aparent 

17152-8PPU 17152-8PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17152-9PPU 17152-9PPU Sense risc geològic aparent 

Sant Feliu de 
Guíxols 

17160-10PPU 17160-10PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17160-11PPU 17160-11PPU Sense risc geològic aparent 

17160-12PPU 17160-12PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17160-13PPU 17160-13PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17160-14PPU 17160-14PPU Sense risc geològic aparent 

17160-1PPU 17160-1PPU Sense risc geològic aparent 

17160-2PPU 17160-2PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17160-3PPU 17160-3PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17160-4PPU 17160-4PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17160-59PPU 17160-59PPU Sense risc geològic aparent 

17160-5PPU 17160-5PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17160-6PPU 17160-6PPU Sense risc geològic aparent 

17160-7PPU 17160-7PPU Sense risc geològic aparent 

17160-9PPU 17160-9PPU Sense risc geològic aparent 

Sant Pere Pescador 

17178-2PPU 17178-2PPU Sense risc geològic aparent 

17178-3PPU 17178-3PPU Sense risc geològic aparent 

17178-4PPU 17178-4PPU Sense risc geològic aparent 

17178-5PPU 17178-5PPU Sense risc geològic aparent 

17178-6PPU 17178-6PPU Sense risc geològic aparent 

17178-7PPU 17178-7PPU Sense risc geològic aparent 

17178-8PPU 17178-8PPU Sense risc geològic aparent 

Santa Cristina d'Aro 

17181-11PPU 17181-11PPU Sense risc geològic aparent 

17181-13PPU 17181-13PPU Sense risc geològic aparent 

17181-14PPU 17181-14PPU Sense risc geològic aparent 
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Municipi Sectors 
Subdivisió dels 

sectors 
Perillositat determinada 

17181-16PPU 
17181-16PPU-N Sense risc geològic aparent 

17181-16PPU-S Sense risc geològic aparent 

17181-17PPU 17181-17PPU Sense risc geològic aparent 

17181-18PPU 17181-18PPU Sense risc geològic aparent 

17181-19PPD 17181-19PPD Sense risc geològic aparent 

17181-1PPU 17181-1PPU Sense risc geològic aparent 

17181-2PPU 17181-2PPU Sense risc geològic aparent 

17181-4PPU 17181-4PPU Sense risc geològic aparent 

17181-5PPU 17181-5PPU Sense risc geològic aparent 

17181-6PPU 17181-6PPU Sense risc geològic aparent 

17181-7PPU 17181-7PPU Sense risc geològic aparent 

17181-8PPU 17181-8PPU Sense risc geològic aparent 

Torroella de 
Montgrí 

17199-1PPU 17199-1PPU Sense risc geològic aparent 

17199-2PPU 17199-2PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17199-3PPU 17199-3PPU Sense risc geològic aparent 

17199-4PPU 17199-4PPU Sense risc geològic aparent 

17199-6PPU 17199-6PPU Sense risc geològic aparent 

17199-7PPU 17199-7PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

Tossa de Mar 

17202-11PPU 17202-11PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17202-12PPU 17202-12PPU Sense risc geològic aparent 

17202-13PPU 17202-13PPU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17202-15PPD 17202-15PPD Sense risc geològic aparent 
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4 Patrimoni Geològic 

L’àmbit dels sectors d’estudi s’ha comparat espacialment amb els espais d’interès 

geològic, tal i com consten delimitats i definits a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de 

Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat. La relació de sectors que afecten a 

elements de patrimoni geològic s’exposen a la taula 7. 

 

Taula 7: Sectors que inclouen o estan inclosos en un espai d’interès geològic 

Sector Municipi Espai d’interès afectat 

17013-19PPU Begur Geozona 353. Paleozoic del massís de Begur 

17013-20PPU Begur Geozona 353. Paleozoic del massís de Begur 

17013-21PPU Begur 
Geozona 352. Discordances de la platja del Racó i de la punta 
de la Creu 
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5 Recomanacions 

5.1 Risc Geològic 

A partir de les quatre situacions de perillositat (no observada, baixa, mitjana o alta), 

l’estudi efectua una valoració del risc geològic que porta associada una recomanació 

sobre l’aprofitament urbanístic més restrictiva com major sigui el risc. 

Sectors sense risc geològic aparent. Correspon a sectors en els quals no s’ha 

observat indicis ni es té coneixement d’esdeveniments recents o antics. No hi ha 

recomanacions específiques, tot i que per les característiques geològiques i 

geomorfològiques del terreny poden ser necessàries determinades precaucions de 

caire constructiu, d’acord amb els estudis geotècnics corresponents. 

Sectors amb risc geològic amb una perillositat potencial baixa. Correspon a 

situacions que són fàcilment corregibles amb mesures de poca exigència tècnica i 

econòmicament assumibles. Es recomana fer estudis que determinin les mesures que 

el planejament haurà d’incloure, ja sigui en l’aspecte d’urbanització (espais de 

resguard, obres de protecció permanent, etc.) o en l’aspecte d’edificació (disposició 

geomètrica, condicions sobre el disseny, accions a tenir en compte per autoprotecció, 

etc.). 

Sectors amb risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta. 

Corresponen a situacions on probablement calen mesures de protecció o de correcció 

d'exigència tècnica i econòmica elevades o inviables. No és recomanable el seu 

aprofitament com a sòl urbà o urbanitzable (assentaments urbans), tret que s’aportin 

estudis detallats de zonificació que justifiquin una perillositat baixa o bé projectes amb 

les mesures de protecció o de correcció necessàries i amb les partides econòmiques i 

fases d’implementació, que justifiquin un risc romanent acceptable.  
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5.2 Patrimoni Geològic 

En cas de desenvolupament urbanístic en els sectors que figuren a la taula 7, caldrà 

valorar la necessitat de definir mesures especifiques per la protecció o no afectació del 

patrimoni geològic. 

 

 

Barcelona, 26 de setembre de 2019 

 

 

 

 

 Vist i plau 

Marcel Barberà Garcia 

Responsable d'avaluació de risc 

Jordi Marturià Alavedra 

Cap de la Unitat de Prevenció de Riscos 
Geològics 
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Annex I: Descripció fitxes 

Presentació de la informació 

La informació dels diferents riscos geològics, així com els criteris utilitzats per a la seva 

identificació i les recomanacions que se’n desprenen en un context d’urbanisme, es 

resumeixen en una fitxa específica per a cadascun dels sectors, que inclou per un costat 

la informació gràfica de suport: 

 Ortofotoimatges vigents i històriques del sector

 Identificació de fenòmens risc geològic al sector,

 Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya,

 Mapa geològic de Catalunya,

 Cartografia amb criteris geomorfològics de zones inundables de tipus cons de

dejecció del pla INUNCAT.

 Mapa de pendents

 Imatge 3D del sector.

També inclou la informació descriptiva amb els resultats i recomanacions: 

 La valoració del risc geològic acompanyada d’una recomanació en funció de la

màxima perillositat determinada pel sector:

 Sense risc geològic aparent.

 Risc geològic amb una perillositat potencial baixa.

 Risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta.

 Descripció dels indicis més destacables observats pels diferents fenòmens, així

com un llistat de tots els fenòmens observats, incloent el criteri principal utilitzat

per a la seva identificació.

 La taula amb les fenòmens estudiats i el principal indici detectat

 Apartats de patrimoni geològic, amb els espais d’interès geològic que hi ha al

sector, i de les recomanacions a considerar,

 Apartat amb la documentació consultada per l’avaluació aquest sector.
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Relació de fitxes i sectors 

 

Sectors no urbanitzats 
 

Fitxa Codi Sector 

ICGC-SUBLE-1 17138-2PPU 

ICGC-SUBLE-2 17138-3PPU 

ICGC-SUBLE-3 17138-1PPU 

ICGC-SUBLE-4 17054-1PPU 

ICGC-SUBLE-5 17092-10PPU 

ICGC-SUBLE-6 17092-8PPU 

ICGC-SUBLE-7 17092-7PPU 

ICGC-SUBLE-8 17092-1PPU 

ICGC-SUBLE-9E 17092-4PPU-E 

ICGC-SUBLE-9O 17092-4PPU-O 

ICGC-SUBLE-10 17092-6PPU 

ICGC-SUBLE-11 17092-2PPU 

ICGC-SUBLE-12 17140-13PPU 

ICGC-SUBLE-13 17140-6PPU 

ICGC-SUBLE-14 17140-7PPU 

ICGC-SUBLE-15 17140-3PPU 

ICGC-SUBLE-16 17140-2PPU 

ICGC-SUBLE-17 17140-4PPU 

ICGC-SUBLE-18 17140-14PPU 

ICGC-SUBLE-19 17140-10PPU 

ICGC-SUBLE-20 17140-12PPU 

ICGC-SUBLE-21 17140-11PPU 

ICGC-SUBLE-22 17140-15PPU 

ICGC-SUBLE-23 17032-7PPU 

ICGC-SUBLE-24 17032-29PPU 

ICGC-SUBLE-25 17032-8PPU 

ICGC-SUBLE-26 17032-6PPU 

ICGC-SUBLE-27 17032-18PPD 

ICGC-SUBLE-28 17032-11PPU 

ICGC-SUBLE-29 17032-10PPU 

ICGC-SUBLE-30 17032-14PPU 

ICGC-SUBLE-31 17032-13PPU 

ICGC-SUBLE-32 17032-12PPU 

ICGC-SUBLE-33 17032-1PPU 

ICGC-SUBLE-34 17152-7PPU 

ICGC-SUBLE-35 17152-13PPD 

ICGC-SUBLE-36 17152-5PPU 

ICGC-SUBLE-37 17152-12PPD 

ICGC-SUBLE-38 17152-9PPU 

ICGC-SUBLE-39 17152-11PPD 

ICGC-SUBLE-40 17152-3PPU 

ICGC-SUBLE-41 17152-6PPU 

ICGC-SUBLE-42 17152-4PPU 

ICGC-SUBLE-43 17152-14PPD 

ICGC-SUBLE-44 17152-8PPU 

ICGC-SUBLE-45 17152-10PPU 

ICGC-SUBLE-46 17178-5PPU 

ICGC-SUBLE-47 17178-8PPU 

ICGC-SUBLE-48 17178-2PPU 

ICGC-SUBLE-49 17178-3PPU 

ICGC-SUBLE-50 17178-4PPU 

ICGC-SUBLE-51 17178-7PPU 

ICGC-SUBLE-52 17178-6PPU 

 

Fitxa Codi Sector 

ICGC-SUBLE-53 17062-7PPD 

ICGC-SUBLE-54 17062-15PPU 

ICGC-SUBLE-55 17062-11PPD 

ICGC-SUBLE-56 17062-4PPU 

ICGC-SUBLE-57 17062-6PPU 

ICGC-SUBLE-58 17062-3PPU 

ICGC-SUBLE-59 17062-9PPD 

ICGC-SUBLE-60 17199-3PPU 

ICGC-SUBLE-61 17199-2PPU 

ICGC-SUBLE-62 17199-4PPU 

ICGC-SUBLE-63 17199-1PPU 

ICGC-SUBLE-64 17199-7PPU 

ICGC-SUBLE-65 17199-6PPU 

ICGC-SUBLE-66 17124-10PPD 

ICGC-SUBLE-67N 17124-28PPU-N 

ICGC-SUBLE-67S 17124-28PPU-S 

ICGC-SUBLE-68N 17124-29PPU-N 

ICGC-SUBLE-68S 17124-29PPU-S 

ICGC-SUBLE-69 17124-11PPD 

ICGC-SUBLE-70 17124-6PPU 

ICGC-SUBLE-71E 17124-14PPD-E 

ICGC-SUBLE-71O 17124-14PPD-O 

ICGC-SUBLE-72 17124-26PPU 

ICGC-SUBLE-73 17124-24PPD 

ICGC-SUBLE-74 17124-5PPU 

ICGC-SUBLE-75 17124-15PPD 

ICGC-SUBLE-76 17124-22PPD 

ICGC-SUBLE-77 17124-7PPU 

ICGC-SUBLE-78 17124-8PPU 

ICGC-SUBLE-79N 17124-27PPU-N 

ICGC-SUBLE-79S 17124-27PPU-S 

ICGC-SUBLE-80 17124-23PPD 

ICGC-SUBLE-81 17124-3PPD 

ICGC-SUBLE-82 17124-4PPD 

ICGC-SUBLE-83 17013-7PPU 

ICGC-SUBLE-84 17013-6PPU 

ICGC-SUBLE-85 17013-21PPU 

ICGC-SUBLE-86 17013-20PPU 

ICGC-SUBLE-87 17013-19PPU 

ICGC-SUBLE-88 17013-18PPU 

ICGC-SUBLE-89 17013-17PPU 

ICGC-SUBLE-90 17013-8PPU 

ICGC-SUBLE-91 17013-10PPU 

ICGC-SUBLE-92 17013-1PPU 

ICGC-SUBLE-93 17013-2PPU 

ICGC-SUBLE-94 17013-9PPU 

ICGC-SUBLE-95 17013-3PPU 

ICGC-SUBLE-96 17013-4PPU 

ICGC-SUBLE-97 17013-16PPU 

ICGC-SUBLE-98 17013-15PPU 

ICGC-SUBLE-99 17013-14PPU 

ICGC-SUBLE-100 17013-13PPU 

ICGC-SUBLE-101 17110-1aPPU 

ICGC-SUBLE-102 17110-2PPU 

ICGC-SUBLE-103 17110-6PPU 

ICGC-SUBLE-104 17110-3PPU 

 

Fitxa Codi Sector 

ICGC-SUBLE-105 17110-4PPU 

ICGC-SUBLE-106 17160-1PPU 

ICGC-SUBLE-107 17160-4PPU 

ICGC-SUBLE-108 17160-14PPU 

ICGC-SUBLE-109 17160-2PPU 

ICGC-SUBLE-110 17160-3PPU 

ICGC-SUBLE-111 17160-6PPU 

ICGC-SUBLE-112 17160-5PPU 

ICGC-SUBLE-113 17160-12PPU 

ICGC-SUBLE-114 17160-7PPU 

ICGC-SUBLE-115 17160-9PPU 

ICGC-SUBLE-116 17160-13PPU 

ICGC-SUBLE-117 17160-10PPU 

ICGC-SUBLE-118 17160-59PPU 

ICGC-SUBLE-119 17160-11PPU 

ICGC-SUBLE-120 17181-13PPU 

ICGC-SUBLE-121 17181-11PPU 

ICGC-SUBLE-122 17181-4PPU 

ICGC-SUBLE-123 17181-2PPU 

ICGC-SUBLE-124 17181-7PPU 

ICGC-SUBLE-125 17181-8PPU 

ICGC-SUBLE-126 17181-5PPU 

ICGC-SUBLE-127 17181-18PPU 

ICGC-SUBLE-128 17181-6PPU 

ICGC-SUBLE-129 17181-1PPU 

ICGC-SUBLE-130 17181-19PPD 

ICGC-SUBLE-131 17181-14PPU 

ICGC-SUBLE-132N 17181-16PPU-N 

ICGC-SUBLE-132S 17181-16PPU-S 

ICGC-SUBLE-133 17181-17PPU 

ICGC-SUBLE-134 17202-15PPD 

ICGC-SUBLE-135 17202-13PPU 

ICGC-SUBLE-136 17202-12PPU 

ICGC-SUBLE-137 17202-11PPU 

ICGC-SUBLE-138 17095-5PPU 

ICGC-SUBLE-139 17095-12PPD 

ICGC-SUBLE-140 17095-13PPD 

ICGC-SUBLE-141N 17095-7PPU-N 

ICGC-SUBLE-141S 17095-7PPU-S 

ICGC-SUBLE-142N 17095-10PPU-N 

ICGC-SUBLE-142S 17095-10PPU-S 

ICGC-SUBLE-143 17095-2PPU 

ICGC-SUBLE-144 17095-6PPU 

ICGC-SUBLE-145 17095-9PPU 

ICGC-SUBLE-146E 17095-1PPU-E 

ICGC-SUBLE-146O 17095-1PPU-O 

ICGC-SUBLE-147 17095-8PPU 

ICGC-SUBLE-148 17095-11PPU 

ICGC-SUBLE-149 17023-2PPU 

ICGC-SUBLE-150 17023-1PPU 

ICGC-SUBLE-151 17023-10PPD 

ICGC-SUBLE-152 17023-9PPD 

ICGC-SUBLE-153 17023-7PPU 

ICGC-SUBLE-154 17023-11PPD 
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Sols urbans que no reuneixen les 
condicions legals per a aquesta 
classificació 
 

Fitxa Codi Sector 
ICGC-SUNL-1 17032-1SU 

ICGC-SUNL-2 17032-2SU 

ICGC-SUNL-3 17110-1SU 

ICGC-SUNL-4 17023-1SU 

 

Sols urbans dins de la franja de 500m 
de la costa, que requereixen atenció 
per impacte paisatgístic 

 
Fitxa Codi Sector 

ICGC-SURBA-1 17092-1SU 

ICGC-SURBA-2 17140-34PMU 

ICGC-SURBA-3 17032-25PMU 

ICGC-SURBA-4 17062-1SU 

ICGC-SURBA-5 17013-25PMU 

ICGC-SURBA-6 17013-26PMU 

ICGC-SURBA-7 17117-1SU 

ICGC-SURBA-8 17095-17PMU 
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Esquema de la informació recollida a les fitxes de cadascun dels sectors: 

 

 

 Risc geològic: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patrimoni geològic: 

 

 

 

 

 

 

 Documentació relacionada: 

 

 

 

 

Fotografia aèria orto-corregida vigent a data de l’estudi de l’ICGC. 
Es presenta a escala 1:5 000, 1:10 000 o 1:15 000 depenent de la 
mida del sector. 

La informació gràfica s’utilitza per a la cerca d’indicis dels 
fenòmens  

Fotografia aèria orto-corregida històrica de l’any 1956. Es 
presenta a escala 1:5 000, 1:10 000 o 1:15 000 depenent de la 
mida del sector. 

La informació gràfica s’utilitza per a la cerca d’indicis dels 
fenòmens. En tractar-se d’una imatge antiga té l’avantatge que 
l’estat d’ocupació del territori és menor, permetent observar-lo 
amb menys distorsions antròpiques. 

 

Mapa d’identificació de fenòmens de risc geològic. Indica de forma 
orientativa on es podria veure afectat el sector en funció dels 
indicis observat i els criteris considerats.  

Cal indicar que aquest mapa no es pot considerar en cap cas una 
zonificació.  

 

Sector analitzat a la fitxa 
Municipi on es troba ubicat el sector 
Comarca on es troba ubicat el sector 

CODI I LOCALITZACIÓ: 

Espai on es mostra el codi i denominació de l’element o punt 
d’interès geològic que es pot veure afectat per el sector 

Mapa dels espais i punts d’interès geològic que es poden veure 
afectats per una modificació urbanística 

 

AFECTACIÓ:  

Espai on s’especifica la perillositat potencial màxima que s’atorga al 
sector coincident amb la més alta dels fenòmens detectats. Inclou 
una recomanació referent a la necessitat o conveniència d’estudis 
de perillositat de major detall per al seu us urbanístic. 

Localització del sector 
en l’àmbit d’estudi. 

DESCRIPCIÓ:  

Espai on es descriuen els fenòmens que afecten el sector d’estudi 
posant èmfasi en aquell que li atorga la perillositat més elevada. 
Generalment aquesta descripció inclou una referència a la 
localització de l’afectació dins del sector, així com els indicis i criteris 
utilitzats per a la seva identificació 

AVALUACIÓ DE FENÒMENS:  

Taula on es presenta la simbologia utilitzada al mapa per cada 
fenomen identificat, incloent el criteri principal d’identificació. Aquest 
criteri pot no ser únic i a la taula es representa el que li atorga la 
perillositat més elevada. 

RECOMANACIONS:  

Espai on s’indiquen les consideracions referents al patrimoni 
geològic present en el sector 

Llistat de documents, mapes i altres registres que aporten 
informació complementària i rellevant referent als riscos geològics 
i/o al patrimoni geològic. 

Numeració de la fitxa 

Data d’elaboració. 
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Mapa geològic de l’entorn del sector d’estudi, correspon al Mapa 
geològic de Catalunya a escala 1:50 000 de l’ICGC. 

Aquest mapa ha estat considerat per la localització i valoració de 
la perillositat geològica associada a caiguda de roques, 
lliscaments, retrocés d’escarpaments i enfonsaments. 

Cartografia amb criteris geomorfològics de zones inundables de 
tipus cons de dejecció a escala 1: 50 000. Extreta de les capes de 
risc d’inundacions del Mapa de Protecció Civil de Catalunya i que 
esta integrada en el pla INUNCAT de protecció civil de Catalunya. 

Aquesta cartografia ha estat considerada en la localització de 
possibles cons de dejecció associats a fluxos. 

 

Epígrafs de les unitats geològiques, visibles a l’extensió el mapa 
geològic del sector, amb una descripció sintètica. Corresponen als 
epígrafs del Mapa geològic de Catalunya a escala 1:50 000 de 
l’ICGC.  

Composició tridimensional elaborada sobre el model d’elevacions 
del terreny 5x5 m de l’ICGC i la fotografia aèria orto-corregida 
vigent, on s’indiquen les localitzacions dels indicis de fenòmens 
geològics identificats a les proximitats dels sectors.  

Aquesta representació és l’única que no té perquè estar orientada 
al nord. 

Mapa de pendents del terreny elaborat a partir del model 
d’elevacions de Catalunya a resolució 5 x 5 m. Es presenta a una 
escala de 1:25 000  

Aquest mapa ha estat considerat per la localització i valoració de 
la perillositat geològica associada a caiguda de roques, 
lliscaments i retrocés d’escarpaments. 
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1 Introducció i objectius 

A instancies de la Subdirecció General d’Estratègies Territorials i Coneixement de la 

Secretaria d’Habitat Urbà i Territori (SHUT) del Departament de Territori i Sostenibilitat 

(DTES) de la Generalitat de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) ha realitzat la identificació de riscos geològics en 15 nous sectors urbans del 

planejament municipal vigent definits al Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sols No 

Sostenibles del Litoral Gironí (en endavant PDURSNS-LG) a nivell de planejament 

general, que no estaven prèviament inclosos en l’estudi per a la identificació de riscos 

geològics del PDU RSNS del Litoral Gironí (ICGC.AP-0054/19), realitzat per l’ICGC amb 

data de setembre de 2019. 

El PDURSNS-LG té com a finalitat extingir aquells sòls que no són sostenibles i donar 

directrius per tal que els planejaments municipals puguin revisar les previsions d’aquells 

altres sectors en els quals s’ha evidenciat deficiències importants de model i/o ubicació 

que els fan no sostenibles per raons econòmiques, socials i/o ambientals. 

L’objectiu del present treball és identificar els sectors inclosos en el PDURSNS-LG en els 

quals el risc geològic o l’afectació a elements d’interès geològic patrimonial poden 

condicionar el seu desenvolupament sostenible. 

A Catalunya, segons el que estableixen els articles 9 i 51 de la Llei 3/2012, del 22 de 

febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 

1/2010, del 3 d’agost, i els articles 5, 59, 69, 72, 84 i 86 del Decret 305/2006 de 18 de 

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, la tramitació i l’aprovació de 

les figures del planejament urbanístic han d’incorporar informació referent als riscos 

geològics. 

Segons la legislació vigent, el risc geològic és un dels factors que cal tenir en compte per 

a la planificació i la regulació urbanística. En alguns casos, l’aptitud del territori per a la 

urbanització està condicionada per l’acció de processos geodinàmics actius, tals com 

l’estabilitat dels vessants, avingudes de rius, erosions i torrentades. El planejament 

urbanístic ha de permetre assolir un nivell adequat de protecció dels riscos naturals, 

preservant de la urbanització i l’edificació aquelles zones amb risc, llevat que es prevegin 

mesures addicionals en relació a la seva prevenció o protecció. 

La preservació d’us de les zones de risc també pot ser expressada en termes de 

sostenibilitat ja que la seva ocupació compromet la durabilitat de les actuacions previstes 
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i la seguretat de les persones. L’ocupació d’aquestes zones comporta l’adopció de 

mesures de mitigació, amb el conseqüent manteniment periòdic i la despesa associada 

de recursos. 

Així mateix per remissió de l’article 49.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, està prevista 

a l’article 48.1.f i l’article 52.1.d del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 

(RSPLU) (aprovat per Decret 64/2014 de 13 de maig) l’informe de l’ICGC respecte a la 

possible afectació de jaciments paleontològics o punts d’interès geològic. 

Aquest treball d’ampliació contempla 15 sectors en sòls urbans que són objecte de revisió 

al PDURSNS-LG, distribuïts en 6 municipis de la franja costanera de les comarques de la 

Selva, el Baix Empordà i l’Alt Empordà (figura 1). 

 

 

Figura 1: Localització dels sectors estudiats en l’ampliació en relació als municipis. 



Ampliació a l’estudi per a la identificació de riscos geològics del PDU RSNS del Litoral Gironí 

 4 

ICGC.AP-0062/19 

2 Anàlisi del Risc Geològic 

L’anàlisi del risc geològic ha partit de la informació documental, cartogràfica i fotogràfica 

disponible en els diferents arxius i bases de dades de l’ICGC, dels quals es destaquen la 

base de dades d’esllavissades (LLISCAT), el Mapa de Prevenció del Riscos Geològics 

1:25.000 (MPRG25m, Geotreball VI) i les fonts documentals històrics, així com d’altres 

fonts d’informació oficials, que de forma directa o indirecta estan relacionades amb els 

sectors de l’àmbit del PDURSNS-LG. L’anàlisi dels documents ha permès obtenir 

informació sobre esdeveniments ocorreguts, l’existència d’indicis de processos 

relacionats amb els riscos geològics i les seves característiques. En alguns casos s’ha 

disposat d’informació concreta sobre la perillositat (estudis de zonificació...), i en 

conseqüència s’ha valorat la perillositat que el document assigna al sector, que s’ha 

referenciat a l’apartat de referències bibliogràfiques de les fitxes. 

L’anàlisi morfològica i fotointerpretativa de la documentació cartogràfica, els models 

digitals, les imatges aèries i les ortoimatges han permès complementar i revisar la 

informació documental, a més d’identificar nous esdeveniments i indicis i les 

característiques dels fenòmens. 

Un cop sintetitzada la informació més rellevant, s’ha efectuat una anàlisi d’acord amb la 

metodologia plantejada i s’ha efectuat una valoració de la perillositat potencial per a 

cadascun dels sectors.  
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2.1 Fenòmens i situacions geològiques generadores de risc 

Els fenòmens geològics que poden comportar risc són diversos i amb casuístiques 

diferents, de manera que en aquest estudi s’han agrupat per característiques similars. A 

més dels riscos relacionats amb fenòmens geològics més freqüents, també s’han 

considerat la presència de rebliments antròpics com a element del terreny que condiciona 

el seu aprofitament urbanístic. Així, s’han considerat el risc associats als següents 

fenòmens i situacions geològiques. 

 

 Caiguda de roques 

 Lliscaments 

 Fluxos 

 Enfonsaments 

 Retrocés d’escarpaments (erosió) 

 Presència de rebliments antròpics 

 

2.1.1 Caigudes de roques 

Són moviments de vessant que es produeixen pel despreniment o bolcada d’una massa 

de roca amb una part de trajectòria en caiguda lliure i posterior rebot i rodolaments. Els 

factors desencadenants solen ser l’augment d’aigua al terreny, la gelifracció, la 

degradació gradual del material rocós per meteorització o bé la combinació dels tres 

factors. 

Ara bé, com que el principal factor condicionant és el pendent, les caigudes de roca són 

susceptibles de generar-se en escarpaments, en terrenys amb pendent molt pronunciat o 

amb ressalts i en desmunts antròpics. Aquestes condicions es donen en els penya-segats 

i escarpats costaners, cingleres o determinats vessants amb forts pendents o amb 

ressalts. Veure antecedents a l’informe ICGC.AP-0054/19. 

En els sectors analitzats s’ha reconegut indicis de caigudes de roques a Llançà, 

Cadaqués, Tossa de Mar i Lloret de Mar.  
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2.1.2 Lliscaments 

No s’han observat indicis significatius relacionats amb lliscaments. 

 

2.1.3 Fluxos 

No s’han observat indicis significatius relacionats amb fluxos. 

 

2.1.4 Enfonsaments 

No s’han observat indicis significatius relacionats amb enfonsaments. 

 

2.1.5 Retrocés d’escarpaments 

El retrocés d’un escarpament és el resultat d’un conjunt de processos que tenen com a 

conseqüència una pèrdua de terreny en la seva coronació i que poden portar a la pèrdua 

de suport d’estructures i edificacions fonamentades al seu damunt. Solen estar 

relacionats amb el soscavament del vessant per un agent erosiu actiu, com el fluvial o el 

litoral, però també hi actuen altres processos com despreniments, lliscaments i l’erosió en 

general. Per bé que estrictament no s’atribueix a un sol fenomen, s’ha considerat de 

forma especifica ja que hi ha nombroses situacions en què al llarg de la geografia 

catalana s’ha donat aquesta circumstància, que ha comportat desallotjaments.  

En els sectors analitzats s’ha reconegut indicis en alguns penya-segats i escarpats 

costaners a Llançà i a Tossa de Mar. 

 

2.1.6 Presència de rebliments antròpics 

La presència de materials de rebliments antròpics és desfavorable per a la fonamentació 

d’edificis o altres estructures. Generalment els materials de rebliment tenen unes 

característiques geotècniques dolentes, perquè solen ser poc compactats, heterogenis, 

permeabilitats elevades, etc. De manera que poden comportar assentaments, col·lapses i 

pèrdua de materials per rentat i circulació d’aigua. La correcció d’aquestes 
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problemàtiques implica un augment de costos en l’edificació i la possibilitat d’aparició de 

patologies posteriors. 

S’ha identificat reblerts de rieres en un dels sectors de Tossa de Mar. 

 

2.2 Criteris d’identificació de risc geològic 

L’anàlisi ha portat a definir un conjunt de criteris d’identificació del risc geològic que s’han 

valorat per a cada fenomen i a cada sector de l’àmbit d’estudi. La presència o absència 

d’un o diversos indicis, que es mostren a la taula 1, ha portat a classificar el risc en funció 

de la perillositat potencial, d’acord amb les tres situacions de risc definides (taula 2). 

 

Taula 1: Criteris d’identificació de fenòmens geològics utilitzats en els sectors de l’àmbit d’estudi. 

Fenomen Criteri d’identificació Descripció 

Caiguda de 
roques 

Escarpaments 
Presencia d’escarpaments molt verticals amb presència de 
litologies que poden afavorir la formació de blocs 

Discontinuïtats desfavorables 

Presència de famílies de fractures i discontinuïtats a la roca 
que per la seva orientació i en combinació amb les 
característiques del vessant poden afavorir al individualització 
de blocs 

Cicatriu de trencada 
Evidencia de fracturació que es dona a la part superior de la 
zona amb potencial a despendre’s 

Bloc desprès 
Fragment de roca que evidencia la inestabilitat del massís 
rocós i la distància mínima que es pot veure afectada 

Retrocés 
d'escarpament 

Escarpaments 
Presencia d’escarpaments molt verticals en vessants que 
presenten un o varis indicis de lliscament o caiguda de roques, 
que puguin produir el seu retrocés 

Soscavament 

Vessant vertical situat al marge d’erosió d’un meandre fluvial 
o torrencial, on l’acció erosiva de l’aigua pot produir la 
inestabilitat del vessant que pot arribar a transmetre’s fins a la 
coronació 

Litologies desfavorables 

Litologies i unitats geològiques que històricament presenten 
problemes d’estabilitat en certes condicions de presència 
d’aigua i pendents i que els seus hipotètics lliscaments o 
caigudes de masses rocoses poden produir el retrocés de 
l’escarpament 

Rebliments Rebliments indiferenciats 
Presencia de rebliments antròpics com a resultat del reblert 
de zones deprimides o excavades o de l’execució de 
terraplens 
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2.3 Metodologia de treball 

En aquest treball la valoració del risc geològic s’ha basat en la identificació de la 

susceptibilitat i de la perillositat.  

La susceptibilitat que es produeixi un esdeveniment potencialment perillós (o possibilitat 

d’ocurrència) es determina a partir d’un o diversos criteris que varien segons el fenomen i 

que poden estar relacionats amb la litologia, l’estructura de la roca, el pendent del terreny, 

la presència d’aigua, l’existència de processos erosius o l’existència d’indicis 

d’esdeveniments antics o recents. Es consideren zones susceptibles d’afectació tant on 

es genera el fenomen com aquelles zones que es poden veure afectades pel seu 

desplaçament. 

La perillositat es defineix com a la probabilitat que succeeixi un fenomen potencialment 

destructiu (magnitud) en un lloc concret i en un període de temps determinat (freqüència) 

que podria afectar la seguretat i el benestar de les persones. Per determinar la perillositat 

s’ha utilitzat una matriu que relaciona la magnitud i la freqüència (taula 2) i que permet 

assignar el grau corresponent. La magnitud i la freqüència s’han determinat d’acord amb 

una estimació efectuada a partir dels antecedents i dels indicis recopilats, tenint en 

compte les característiques pròpies de cada fenomen. 

Taula 2. Matriu de perillositat. 

 

 

La determinació de la magnitud s’ha efectuat d’acord amb el potencial destructiu o la 

percepció del dany (taula 3) que es preveu que pot tenir sobre persones, edificis, 

infraestructures i paisatge el procés geològic considerat. Per assignar un dels nivells de 

magnitud no es necessari que es donin els 4 supòsits de potencial destructiu sinó que és 

suficient que s’hagi previst algun dels descrits. 

F
re

q
ü

è
n

c
ia

  

Alta  Baixa  Mitjana  Mitjana  Alta Alta 

Mitjana  Baixa  Baixa  Mitjana  Alta Alta 

Baixa  Baixa  Baixa  Mitjana  Mitjana  Alta 

Perillositat 
potencial 

M1 M2 M3 M4 M5 

Magnitud 
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Taula 3: Escala de magnitud basada en el potencial destructiu i la percepció del dany. Es considera la 
situació més desfavorable. 

 

S’han establert 3 graus de freqüència que ha estat determinada d’acord amb l’edat 

relativa dels indicis observats, fent una assimilació a la probabilitat d’ocurrència del 

fenomen, expressada en períodes de retorn d’acord amb la taula 4. 

 

Taula 4. Freqüència del fenomen d’acord amb l’edat relativa dels indicis identificats i al període de 
retorn. 

 

 

És important indicar que la perillositat assignada és una estimació que correspon a la 

perillositat major observada per a cada fenomen i que un sector pot contenir diferents 

graus de perillositat pel mateix o per distints fenòmens. 

Freqüència Edat indicis  
Període de retorn 

(anys) 

Alta Recents <30 

Mitjana Històrics 30 a 100 

Baixa Antics >100 
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A partir de les quatre situacions de perillositat (no observada, baixa, mitjana o alta), 

l’estudi efectua una valoració del risc geològic. 

Sectors sense risc geològic aparent. Correspon a sectors en els quals no s’ha 

observat indicis ni es té coneixement d’esdeveniments recents o antics. 

Sectors amb risc geològic amb una perillositat potencial baixa. Correspon a 

sectors en els quals es poden produir situacions que són fàcilment corregibles amb 

mesures de poca exigència tècnica i econòmicament assumibles.  

Sectors amb risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta. 

Correspon a sectors on es poden produir situacions on calen mesures de protecció o 

correctives d'exigència tècnica i econòmica elevades o inviables.  

 

2.4 Representació dels resultats 

Amb l’objectiu de presentar aquesta informació de manera clara i sintètica, s’ha plantejat 

la realització de fitxes pels sectors. 

La fitxa inclou els resultats de la valoració de risc geològic, la informació documental i un 

conjunt de mapes de referència. 

Contingut de la fitxa: 

 Informació referent als indicis observats, la descripció i valoració del risc geològic 

efectuada i les recomanacions corresponents. 

 Informació referent al patrimoni geològic i les recomanacions corresponents.  

 Referències bibliogràfiques consultades i relacionades amb el sector. 

 El mapa topogràfic, la imatge ortofotogràfica vigent, la imatge ortofotogràfica 

històrica del vol de 1956 i el mapa de patrimoni geològic (que fa referència al 

mapa d’espais d’interès geològic de Catalunya), representats a escala 1:5 000, 

1:10 000 o 1:15 000, segons la mida del sector, 

 El mapa geològic de Catalunya de l’ICGC amb la llegenda corresponent i la 

cartografia de cons de dejecció (INUNCAT) a escala 1:50 000. 

 Una vista aèria obliqua del sector de la imatge ortofotogràfica vigent sobre el 

relleu processat a partir del mapa oficial d’elevacions del terreny de l’ICGC a 

resolució de 5x5 m. 
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La descripció detallada de la fitxa i la situació dels diferents mapes es troba a l’annex I.  

 

2.5 Valoració del risc als sectors del PDU RSNS del Litoral Gironí 

De l’anàlisi de perillositat dels sectors de l’àmbit d’estudi, s’extreu que del total de 15 

sectors, a 6 no hi ha indicis de perillositat, a 6 s’ha identificat perillositat baixa i a 3 

perillositat mitjana o alta (taula 5). 

En els sectors amb perillositat baixa, es poden donar situacions de risc geològic que no 

condicionarien el planejament urbanístic perquè són fàcilment corregibles amb mesures 

de poca exigència tècnica i econòmicament assumibles. Per contra, en els sectors amb 

perillositat mitjana o alta es poden donar situacions de risc geològic que podrien 

condicionar el planejament urbanístic si no es prenen mesures de protecció o correctives 

que poden ser d'exigència tècnica i econòmica elevades o inviables. 

El fenomen que genera el grau de perillositat més alt per a cada sector s’especifica a la 

fitxa corresponent de l’annex I. 

 

Taula 5: Perillositat identificada per als sectors. Per cada fitxa s’ha considerat la perillositat més alta 
identificada independentment del fenomen que la genera. 

Municipi Sectors Perillositat determinada 

Cadaqués 
17032-20PMU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17032-28PMU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

Llançà 

17092-11PMU Sense risc geològic aparent 

17092-12PMU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17092-13PMU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

Lloret de Mar 17095-15PMU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

el Port de la Selva 

17140-17PMU Sense risc geològic aparent 

17140-19PMU Sense risc geològic aparent 

17140-27PMU Risc geològic amb una perillositat potencial baixa 

17140-28PMU Sense risc geològic aparent 

Sant Feliu de Guíxols 
17160-24PMU Sense risc geològic aparent 

17160-50PMU Sense risc geològic aparent 

Tossa de Mar 

17202-10PMU Risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta 

17202-5PMU Risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta 

17202-8PMU Risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta 
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3 Patrimoni Geològic 

L’àmbit dels sectors d’estudi s’ha comparat espacialment amb els espais d’interès 

geològic, tal i com consten delimitats i definits a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de 

Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat. No s’ha identificat sectors que 

afectin a elements de patrimoni geològic. 
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4 Recomanacions 

A partir de les quatre situacions de perillositat (no observada, baixa, mitjana o alta), 

l’estudi efectua una valoració del risc geològic que porta associada una recomanació 

sobre l’aprofitament urbanístic més restrictiva com major sigui el risc. 

Sectors sense risc geològic aparent. Correspon a sectors en els quals no s’ha 

observat indicis ni es té coneixement d’esdeveniments recents o antics. No hi ha 

recomanacions específiques, tot i que per les característiques geològiques i 

geomorfològiques del terreny poden ser necessàries determinades precaucions de 

caire constructiu, d’acord amb els estudis geotècnics corresponents. 

Sectors amb risc geològic amb una perillositat potencial baixa. Correspon a 

situacions que són fàcilment corregibles amb mesures de poca exigència tècnica i 

econòmicament assumibles. Es recomana fer estudis que determinin les mesures que 

el planejament haurà d’incloure, ja sigui en l’aspecte d’urbanització (espais de 

resguard, obres de protecció permanent, etc.) o en l’aspecte d’edificació (disposició 

geomètrica, condicions sobre el disseny, accions a tenir en compte per autoprotecció, 

etc.). 

Sectors amb risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta. 

Corresponen a situacions on probablement calen mesures de protecció o de correcció 

d'exigència tècnica i econòmica elevades o inviables. No és recomanable el seu 

aprofitament com a sòl urbà o urbanitzable (assentaments urbans), tret que s’aportin 

estudis detallats de zonificació que justifiquin una perillositat baixa o bé projectes amb 

les mesures de protecció o de correcció necessàries i amb les partides econòmiques i 

fases d’implementació, que justifiquin un risc romanent acceptable.  
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Barcelona, 26 de setembre de 2019 

 

 

 

 

 Vist i plau 

Marcel Barberà Garcia 

Responsable d'avaluació de risc 

Jordi Marturià Alavedra 

Cap de la Unitat de Prevenció de Riscos 
Geològics 
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Annex I: Descripció fitxes  

Presentació de la informació 

La informació dels diferents riscos geològics, així com els criteris utilitzats per a la seva 

identificació i les recomanacions que se’n desprenen en un context d’urbanisme, es 

resumeixen en una fitxa específica per a cadascun dels sectors, que inclou per un costat 

la informació gràfica de suport: 

 Ortofotoimatges vigents i històriques del sector 

 Identificació de fenòmens risc geològic al sector,  

 Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya,  

 Mapa geològic de Catalunya,  

 Cartografia amb criteris geomorfològics de zones inundables de tipus cons de 

dejecció del pla INUNCAT. 

 Mapa de pendents  

 Imatge 3D del sector. 

També inclou la informació descriptiva amb els resultats i recomanacions: 

 La valoració del risc geològic acompanyada d’una recomanació en funció de la 

màxima perillositat determinada pel sector: 

 Sense risc geològic aparent. 

 Risc geològic amb una perillositat potencial baixa.  

 Risc geològic amb una perillositat potencial mitjana o alta. 

 Descripció dels indicis més destacables observats pels diferents fenòmens, així 

com un llistat de tots els fenòmens observats, incloent el criteri principal utilitzat 

per a la seva identificació. 

 La taula amb les fenòmens estudiats i el principal indici detectat  

 Apartats de patrimoni geològic, amb els espais d’interès geològic que hi ha al 

sector, i de les recomanacions a considerar, 

 Apartat amb la documentació consultada per l’avaluació aquest sector. 
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Relació de fitxes i sectors 

 
Sols urbans dins de la franja de 500m de la costa, que requereixen atenció per impacte paisatgístic 

 

Fitxa Codi Sector 

ICGC-SURBA-9 17092-11PMU 

ICGC-SURBA-10 17092-12PMU 

ICGC-SURBA-11 17092-13PMU 

ICGC-SURBA-12 17140-17PMU 

ICGC-SURBA-13 17140-19PMU 

ICGC-SURBA-14 17140-27PMU 

ICGC-SURBA-15 17140-28PMU 

ICGC-SURBA-16 17032-20PMU 

ICGC-SURBA-17 17032-28PMU 

ICGC-SURBA-18 17160-24PMU 

ICGC-SURBA-19 17160-50PMU 

ICGC-SURBA-20 17202-10PMU 

ICGC-SURBA-21 17202-5PMU 

ICGC-SURBA-22 17202-8PMU 

ICGC-SURBA-23 17095-15PMU 
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Esquema de la informació recollida a les fitxes de cadascun dels sectors: 

 

 

 Risc geològic: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patrimoni geològic: 

 

 

 

 

 

 

 Documentació relacionada: 

 

 

 

 

Fotografia aèria orto-corregida vigent a data de l’estudi de l’ICGC. 
Es presenta a escala 1:5 000, 1:10 000 o 1:15 000 depenent de la 
mida del sector. 

La informació gràfica s’utilitza per a la cerca d’indicis dels 
fenòmens  

Fotografia aèria orto-corregida històrica de l’any 1956. Es 
presenta a escala 1:5 000, 1:10 000 o 1:15 000 depenent de la 
mida del sector. 

La informació gràfica s’utilitza per a la cerca d’indicis dels 
fenòmens. En tractar-se d’una imatge antiga té l’avantatge que 
l’estat d’ocupació del territori és menor, permetent observar-lo 
amb menys distorsions antròpiques. 

 

Mapa d’identificació de fenòmens de risc geològic. Indica de forma 
orientativa on es podria veure afectat el sector en funció dels 
indicis observat i els criteris considerats.  

Cal indicar que aquest mapa no es pot considerar en cap cas una 
zonificació.  

 

Sector analitzat a la fitxa 
Municipi on es troba ubicat el sector 
Comarca on es troba ubicat el sector 

CODI I LOCALITZACIÓ: 

Espai on es mostra el codi i denominació de l’element o punt 
d’interès geològic que es pot veure afectat per el sector 

Mapa dels espais i punts d’interès geològic que es poden veure 
afectats per una modificació urbanística 

 

AFECTACIÓ:  

Espai on s’especifica la perillositat potencial màxima que s’atorga al 
sector coincident amb la més alta dels fenòmens detectats. Inclou 
una recomanació referent a la necessitat o conveniència d’estudis 
de perillositat de major detall per al seu us urbanístic. 

Localització del sector 
en l’àmbit d’estudi. 

DESCRIPCIÓ:  

Espai on es descriuen els fenòmens que afecten el sector d’estudi 
posant èmfasi en aquell que li atorga la perillositat més elevada. 
Generalment aquesta descripció inclou una referència a la 
localització de l’afectació dins del sector, així com els indicis i criteris 
utilitzats per a la seva identificació 

AVALUACIÓ DE FENÒMENS:  

Taula on es presenta la simbologia utilitzada al mapa per cada 
fenomen identificat, incloent el criteri principal d’identificació. Aquest 
criteri pot no ser únic i a la taula es representa el que li atorga la 
perillositat més elevada. 

RECOMANACIONS:  

Espai on s’indiquen les consideracions referents al patrimoni 
geològic present en el sector 

Llistat de documents, mapes i altres registres que aporten 
informació complementària i rellevant referent als riscos geològics 
i/o al patrimoni geològic. 

Numeració de la fitxa 

Data d’elaboració. 
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Mapa geològic de l’entorn del sector d’estudi, correspon al Mapa 
geològic de Catalunya a escala 1:50 000 de l’ICGC. 

Aquest mapa ha estat considerat per la localització i valoració de 
la perillositat geològica associada a caiguda de roques, 
lliscaments, retrocés d’escarpaments i enfonsaments. 

Cartografia amb criteris geomorfològics de zones inundables de 
tipus cons de dejecció a escala 1: 50 000. Extreta de les capes de 
risc d’inundacions del Mapa de Protecció Civil de Catalunya i que 
esta integrada en el pla INUNCAT de protecció civil de Catalunya. 

Aquesta cartografia ha estat considerada en la localització de 
possibles cons de dejecció associats a fluxos. 

 

Epígrafs de les unitats geològiques, visibles a l’extensió el mapa 
geològic del sector, amb una descripció sintètica. Corresponen als 
epígrafs del Mapa geològic de Catalunya a escala 1:50 000 de 
l’ICGC.  

Composició tridimensional elaborada sobre el model d’elevacions 
del terreny 5x5 m de l’ICGC i la fotografia aèria orto-corregida 
vigent, on s’indiquen les localitzacions dels indicis de fenòmens 
geològics identificats a les proximitats dels sectors.  

Aquesta representació és l’única que no té perquè estar orientada 
al nord. 

Mapa de pendents del terreny elaborat a partir del model 
d’elevacions de Catalunya a resolució 5 x 5 m. Es presenta a una 
escala de 1:25 000  

Aquest mapa ha estat considerat per la localització i valoració de 
la perillositat geològica associada a caiguda de roques, 
lliscaments i retrocés d’escarpaments. 
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Referències bibliogràfiques de les fitxes 

 ICGC (2013). Nota tècnica de les actuacions d’estabilització realitzades a la cala 

Porto Pi, del terme municipal de Tossa de Mar (AP-0038/2013). 
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