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1 Introducció 

A instàncies de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat s’ha procedit a la realització de 

l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) de la urbanització Can Margarit al 

terme municipal de Corbera de Llobregat en el marc de la “Modificació del Pla General 

d’Ordenació de Corbera de Llobregat, a l’àmbit de la unitat d’actuació de Can Margarit  i a 

l’àmbit d’Equipament Públic c/ Montjuic. 

  

 
Figura 1. Mapa de Can Margarit. Límit de l’àrea d’estudi en color blau. 

 

1.1 Objectiu i abast 

L’aptitud del territori per a la urbanització està condicionada, en alguns casos, per l’acció 

de processos geodinàmics actius, tals com l’estabilitat dels vessants, els esfondraments, 

les avingudes de rius, l’erosió i les torrentades. Segons la legislació vigent el risc geològic 

és un dels factors que cal tenir en compte per a la planificació i la regulació urbanística. El 

planejament urbanístic ha de permetre assolir un nivell adequat de protecció dels riscos 

naturals i ha de preservar de la urbanització i l’edificació aquelles zones que en presentin, 

llevat que es prevegin mesures addicionals en relació a la seva prevenció o protecció. Per 
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abordar aquesta qüestió de en les zones incloses al pla general d’Ordenació de Corbera 

de Llobregat als àmbits de Can Margarit i de l’equipament públic del carrer Montjuic s’ha 

realitzat el present Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG). 

El document se centra en l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural relacionada 

amb els següents riscos: 

- Dinàmica dels moviments de vessant 

- Esfondraments (subsidències, colꞏlapses) 

- Fluxos torrencials. 

 

L’EIRG es realitza en base a la recerca d’indicis de processos geològics actius que siguin 

susceptibles de generar situacions de risc que convingui evitar, prevenir o mitigar. 

L’estudi no valora les qualificacions urbanístiques que s’assignaran a cada zona i les 

tracta totes igual, ja sigui sòl urbà, d’ocupació continuada de persones o sense qualificar. 

Un estudi més detallat podria valorar la relació entre perillositat geològica i vulnerabilitat 

en relació als usos. Aquesta tasca no és objecte del present treball. 

 

L’anàlisi del risc geològic es basa en una estimació preliminar de la perillositat natural, 

definida com a la probabilitat de què succeeixi un fenomen natural potencialment 

destructiu. Queda fora de l’abast d’aquest estudi l’avaluació del risc, definit com el 

producte de la perillositat geològica per la vulnerabilitat de les diferents estructures 

existents i d’aquelles que es pot preveure implantar en el futur. No es considera la 

perillositat que es pugui generar per accions antròpiques futures (mineria, sobreexplotació 

d’aqüífers, abocaments, talussos, terraplens, ni altres obres d’origen antròpic). 

 

L’estimació de la perillositat s’ha realitzat en funció de la intensitat i del grau d’activitat 

que podrien assolir els possibles fenòmens geomorfològics identificats. A partir d’aquests 

paràmetres, es poden determinar els següents graus de perillositat: 

 

– Perillositat Molt Baixa o Negligible: zones en les quals no s’ha detectat una 

exposició a fenòmens actius (sense perillositat definida); o amb fenòmens de 

baixa intensitat i baixa activitat. 

– Perillositat Baixa: zones exposades a fenòmens de baixa intensitat i d’activitat 

mitjana / alta; o de mitjana intensitat i d’activitat baixa. 
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– Perillositat Mitjana: zones exposades a fenòmens de mitjana intensitat i 

d’activitat mitjana / alta; o d’alta intensitat i d’activitat baixa. 

– Perillositat Alta: zones exposades a fenòmens d’alta intensitat i d’activitat 

mitjana / alta. 

 

A partir de l’avaluació de la perillositat geològica del territori es distingeixen tres situacions 

tipus: 

 

– Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat 

geològica. Corresponen a àrees amb perillositat de molt baixa a baixa. 

– Àrees en les quals no cal la realització d’estudis addicionals de perillositat 

geològica però que cal seguir alguna recomanació, per protegir bens i 

immobles o el correcte funcionament de les estructures existents o planejades. 

Corresponen a àrees qualificades amb perillositat baixa, i en ocasions mitjana. 

– Àrees en les quals es recomana la realització d’estudis de perillositat 

addicionals. Normalment, corresponen a àrees que contenen àmbits amb 

perillositat de mitjana a alta. En aquestes àrees, com a criteri general, abans 

d’emprendre qualsevol actuació urbanística, es recomana efectuar estudis 

detallats, previs a la definició dels usos del sòl que hi poden ser compatibles, 

que avaluïn detalladament determinats aspectes de la perillositat geològica i els 

seus possibles efectes sobre l’actuació projectada. 
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1.2 Marc geològic 

 

La zona d’estudi forma part de la serralada Prelitoral Catalana, concretament del bloc del 

Garraf prop del seu límit oriental. Aquest és un gran bloc elevat que al sector proper al riu 

Llobregat està dominat pels relleus alts modelats en roques paleozoiques o triàsiques. 

Està afectat per nombroses falles majors de direcció NW-SE paralꞏleles a la falla del 

Llobregat o de direcció SW-NE paralꞏleles al sistema de falles que limita la serralada 

Prelitoral amb la depressió del Penedès. 

  

Entre aquestes falles destaquen les que delimiten l’anomenada fossa tectònica o Graben 

de Corbera de Llobregat – Sant Andreu de la Barca de direcció SW-NE que condiciona la 

vall de la riera de Corbera (figura 2). Aquesta fossa té una llargada d’uns 7 km des del 

sud-oest de Corbera fins prop del riu Llobregat i una amplada mitjana de poc més d’uns 

500 metres. La fossa limita pel NW amb un sistema de falles normals de cabussament 

fort cap el SE i limita també pel SE amb altres falles normals del mateix sistema de 

cabussament també fort però de cabussament cap el NW. 

 

Al bloc enlairat del NW de la fossa hi afloren roques paleozoiques del Cambroordovicià i 

del Silurià amb recobriment del Triàsic a la zona més occidental. Al bloc enlairat del SE 

de la fossa hi ha un relleu alt monoclinal de cabussament regional cap a l’oest modelat en 

roques triàsiques del Buntsandstein i del Muschelkalk disposades discordantment sobre 

el Paleozoic que aflora a Pallejà i a Cervelló. La fossa està reblerta per dipòsits de gènesi 

continental d’unes poques desenes de metres de gruix del Miocè i del Quaternari 

disposats discordantment sobre el Keuper. 
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Figura 2. Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:50.000 de l’ICGC. 

 

Llegenda del mapa geològic  a escala 1:50.000 de la figura 2 

 

En color vermell el límit de zona d’estudi 

Qr Dipòsits de fons de vall del Quaternari. 

NMg Gresos grollers amb intercalacions de conglomerats del Miocè. 

Mcv Conglomerats amb intercalacions de gresos i argiles del Miocè. 

Jd Dolomies i calcàries del Juràssic o del Cretaci Inferior. 

Tk Margues, calcàries margoses i gresos de la fàcies Keuper del Triàsic. 

Tm3 Dolomies i calcàries de la fàcies Muschelkalk Superior del Triàsic. 

Tm2 Argiles i gresos de la fàcies Muschelkalk Mitjà del Triàsic. 

Tm1 Calcàries i dolomies de la fàcies Muschelkalk Inferior del Triàsic. 

Tcg Alternança de gresos i argiles de la fàcies Buntsandstein del Triàsic. 

Sf Pissarres ampelítiques del Silurià.  

ÇOrp Pissarres micàcies o sorrenques del Cambroordovicià 

 

S’ha confeccionat un mapa geològic de més detall de la zona d’estudi a escala 

aproximada 1:20.000 (figura 3) que inclou el basament i el Quaternari. El vessant de 

solana al nord de la riera de Corbera està modelat sobre roques del paleozoiques (unitat 
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CO) del bloc situat al nord de la fossa de Corbera. Al fons de vall de la riera de Corbera el 

basament prequaternari són argiles del Keuper (unitat K) i al vessant de solana del sud 

de la zona d’estudi són calcàries i lutites del Triàsic de la fàcies Muschelkalk (Unitats M2 i 

M3) del bloc situat al sud de la fossa de Corbera. Els contactes entre aquestes unitats del 

basament prequaternari són les falles normals que limiten la fossa tectònica de Corbera 

de Llobregat – Sant Andreu de la Barca. 

 

El recobriment de Quaternari inclou dipòsits actuals de riera (unitat Qr), de terrasses 

fluvials baixes (Unitat Qtb) i de terrasses fluvials altes (unitat Qta). 

  

 
Figura 3. Mapa Geològic a escala aproximada 1:20.000 de la zona d’estudi d’elaboració pròpia. 

 

Llegenda del mapa geològic de la figura 3 

 

Cenozoic 

Quaternari 

Qr Graves, sorres i algunes argiles. El grau de cimentació és nul. Són els 

dipòsits actuals de la riera de Corbera mòbils durant les avingudes. Edat: 

Holocè i Actual. 
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Qtb Graves, sorres i argiles. Alternança de nivells lenticulars de graves amb 

matriu sorrenca o llimosa, nivells de sorres i trams d’argiles vermelloses 

amb tendència granodecreixent. El grau de cimentació és baix a moderat. 

Edat Plistocè a Holocè. 

 

Qta Graves, sorres i llims. Al tram basal dominen les graves amb matriu 

sorrenca o llimosa que en direcció al sostre augmenten progressivament la 

proporció de llims. Al tram superior es disposa un nivell de llims sorrencs 

de gruix mètric. Les graves són poc a moderadament cimentades i els llims 

lleugerament consolidats. Edat: Plistocè. 

 

Mesozoic 

Triàsic 

K Lutites, gresos i guixos. Lutites vermelles o bigarrades de comportament 

força plàstic segons criteri de camp amb intercalacions de nivells prims de 

guixos o de gresos. Els nivells de guixos tenen morfologia lenticular i estan 

inclosos en trams dominats per les lutites. Correspon a la fàcies Keuper. 

Edat: Triàsic superior. 

 

M2 Lutites i gresos. Lutites vermelloses de comportament força plàstic 

segons criteri de camp amb abundants intercalacions de nivellets 

lenticulars de gresos moderadament cimentats. Puntualment poden 

incloure intercalacions primes de guixos. Correspon a  la fàcies 

Muschelkalk mitjà. Edat Triàsic mitjà. 

 

M1 Calcàries, bretxes i margocalcàries. Calcàries massives o laminades 

amb bretxes intraformacionals i algunes margocalcàries. Es disposen en 

paquets de gruix d’ordre mètric a decamètric separats per juntes seques o 

per nivells milꞏlimètrics de lutites. El grau de consolidació és molt elevat. 

Correspon a  la fàcies Muschelkalk inferior. Edat Triàsic mitjà. 

 

Paleozoic 

Cambroordovicià 

CO Pelites o pissarres, gresos, quarsites i calcàries. Es disposen en trams de 

gruix mètric de pelites grises amb intercalacions primes de gresos, quarsites i calcàries. 

Tenen una esquistositat molt marcada que afavoreix el trencament en multitud de petits 

fragments. L’edat s’atribueix al Cambroordovicià. 
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1.3 Sismicitat 

Segons la informació del Geoíndex de Sismologia de l’ICGC (www.icgc.cat), al terme no 

es té constància instrumental de cap sisme. El sisme amb epicentre instrumental més 

proper està situat al sud de Cervelló, va ocórrer el 28 d’agost de 2009 i va tenir una 

magnitud de 2,3. El segon més proper va tenir l’epicentre al nord-oest de Torrelles de 

Llobregat, va ocórrer el 11-10-2007 i va tenir una magnitud de 3,1.  

 

El municipi està exposat a un risc sísmic d’intensitat VI amb l’escala de MSK, segons el 

mapa de zones sísmiques considerant l’efecte del sòl (ICC, 2001, figura4).  

 

Els valors de l’acceleració sísmica bàsica ab/g i del coeficient de contribució K que 

determina la norma sismoresistent d’aplicació general i d’edificació NCSE-02 de l’11 

d’octubre de 2002 pel municipi de Corbera de Llobregat, s’indiquen a la taula 1: 

 

Taula 1. Valors d’acceleració sísmica bàsica i coeficient de contribució (Norma Sismoresistent NCSE-02) 

 

Acceleració sísmica bàsica ab/g Coeficient de contribució K 

0,04 1,0 
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Figura 4. Mapa de zones sísmiques de Catalunya considerant l’efecte del sòl (ICC, 2001). El mapa considera 
per cada municipi la perillositat sísmica, com la probabilitat d'excedir una intensitat determinada en un període 
de temps de 500 anys, segons càlculs sismotectònics, la vulnerabilitat sísmica i l’efecte del sòl sobre el qual 

es troba el nucli urbà de cada municipi segons una classificació geotècnica elaborada per l’ICGC. 
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2 Anàlisi de la perillositat 

Per localitzar i identificar de la perillositat de les zones urbanes i urbanitzables de Can 

Margarit s’ha realitzat una cerca de dades històriques, un anàlisi amb fotografia aèria de 

vols de diversos anys  i una campanya de reconeixement de camp. A continuació, es 

presenten els resultats pel que fa a la dinàmica de vessants, els esfondraments, els 

fluxos torrencials i la inundabilitat. 

 

2.1 Perillositat relacionada amb la dinàmica de vessants  

Morfològicament, la zona estudiada inclou tres sectors de característiques molt diferents  

pel que fa als materials aflorants i a la inclinació dels vessants. Aquests tres sectors són: 

- El terç nord-oest de la zona d’estudi al nord de la riera de Corbera que està 

modelat en basament rocós Cambroordovicià amb poc recobriment de Quaternari 

i amb vessants abruptes  

- El fons de vall de la riera de Corbera que està modelat en lutites del Keuper o del 

Muschelkalk mitjà amb abundant recobriment de Quaternari i amb vessants suaus 

excepte alguns esgraons condicionats per les unitats quaternàries. 

- El terç sud-est de la zona d’estudi al sud de la riera de Corbera que està modelat 

a les calcàries del Muschelkalk inferior amb recobriment de Quaternari de gruix 

variable i amb vessants suaus excepte a la part més septentrional on són més 

abruptes. 

 

Al terç nord-oest de la zona estudiada hi ha tres serretes de direcció NW-SE separades 

pel torrent dels Llorers i el Clot de la Tria (foto 1). Aquests dos torrents estan 

profundament encaixats i els vessants que els enllacen amb les serretes són molt 

abruptes (foto 2). El basament rocós són pelites o pissarres força alterades per la 

meteorització amb algunes intercalacions sorrenques i algun tram prim de calcàries. 

L’esquistositat és sempre molt marcada i de cabussament fort (foto 3. El recobriment de 

formació superficial es limita a sòls prims i a petits dipòsits de vessant discontinus i de 

gruix màxim rara vegada superior a 1 metre. 
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Tot i la generalitzada inclinació forta dels vessants naturals aquests són sempre de 

pendent ben regularitzat sense cap mena de ressalts i no s’hi ha detectat indicis 

significatius d’inestabilitat. Només en algunes zones modificades antròpicament dels 

marges dels carrers hi ha petits despreniments o lliscaments a favor de l’esquistositat de 

poc volum que s’acumulen al peu dels marges trencats en multitud de petits fragments 

(foto 4). 

Foto 1. Vista general del terç nord-oest de Can 

Margarit . 

Foto 2. Vessant molt inclinat prop de la capçalera 

del torrent dels Llorers. 

Foto 3. Aflorament de pissarres amb l’esquistositat 

molt marcada al carrer d’Urà. 

Foto 4. Petit despreniment molt fragmentat en un 

marge del carrer de l’Ossa Menor  

 

Uns 100 metres més al nord-oest de la zona d’estudi hi ha un ressalt rocallós anomenat 

les Roques Roges. Aquest està modelat en una alternança de gresos, microconglomerats 

i conglomerats vermells estratificats en nivells d’uns pocs decímetres a alguns metres de 

potència de la fàcies Buntsandstein del Triàsic. La roca té un lleuger cabussament cap a 

l’oest i està afectada per abundants diàclasis o esquerdes de cabussament subvertical 

que tendeixen a individualitzar masses d’alguns metres cúbics de volum. La major part de 

les bases dels nivells estan ben assentades però hi ha algunes morfologies de balma 



Estudi per a la identificació de Riscos geològics a Can Margarit Jaume Casanovas 

 

13 

 

 13 

afavorides pel contrast d’erosionabilitat entre els diversos nivells i la carstificació 

superficial dels conglomerats. No s’observen blocs caiguts recents des d’aquest ressalt 

però és possible la presència d’alguns blocs no tant recents amagats per la vegetació.  

 

S’estima possible el despreniment des d’aquest nivells rocós de blocs de volum fins a uns 

10 m3 però de freqüència molt baixa. Pel que fa al seu abast està condicionat per un camí 

que hi ha a mitja vessant i per la disminució del pendent vessant avall. En principi, la zona 

d’arribada dels possibles despreniments és la del peu del ressalt rocós situada a l’oest del 

Clot de la Tria que inclou la zona 1 (Figura 5) a  l’extrem NW de l’àrea d’estudi. 

Tanmateix, l’anàlisi detallat de la topografia i les petites valls de la capçalera del Clot de la 

Tria mostren com la zona 1 se situa lleugerament elevada i protegida al nord per una de 

les valls de la capçalera i per tant fora de l’abast del possibles despreniments si no es 

modifiquen les condicions naturals del terreny. 

 

 
Figura 5. Extrem nord-oest de Can Margarit. En vermell l’escarpament de la possible zona de sortida de 

blocs. En blau fosc el límit de la zona d’estudi. En blau clar els fons de vall. En gris les corbes de nivell amb 

equidistància 1 metre. En grog la part de la zona d’estudi situada a l’oest del Clot de la Tria però fora de 

l’abast dels possibles despreniments des del ressalt rocós superior si no es modifiquen les condicions 

naturals del terreny. 
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Al terç central de Can Margarit el basament prequaternari són lutites vermelloses amb 

intercalacions primes de gresos i possiblement també de guixos de les fàcies 

Muschelkalk mitjà i Keuper del Triàsic (foto 5). Són materials de comportament força 

plàstic però no s’hi ha localitzat cap vessant amb alçada i pendent suficients com per ser 

susceptible d’inestabilitat significativa. El recobriment Quaternari és extens, inclou els 

dipòsits recents de fons de vall de la riera de Corbera i dues terrasses fluvials 

escalonades amb potència màxima propera als 10 metres. 

 

Al marge nord de la riera de Corbera la terrassa alta manté alguns escarpaments de 5 a 8 

metres d’alçada degradats i modificats per la urbanització del territori (foto 6). Estan 

parcialment recoberts per dipòsits prims de vessant o per abocaments antròpics que 

alternen amb sectors afectats per erosió. Des d’ells són possibles petits despreniments 

en roca tova de magnitud molt baixa que es disgreguen fàcilment durant la caiguda i 

sense cap més possibilitat que la de fer petites acumulacions al peu dels vessants. 

  

Foto 5. Aflorament de lutites vermelles amb 

intercalacions de gresos del Triàsic a l’Avinguda de 

Sant Andreu. 

Foto 6. Escarpaments molt degradats de les 

terrasses fluvials del marge nord de la riera de 

Corbera. 

 

El terç sud de Can Margarit és un vessant d’obaga situat al sud de la riera de Corbera 

que disminueix progressivament de pendent vessant amunt (foto 7). El tram inferior i mitjà 

del vessant està modelat sobre lutites vermelles del Keuper i del Muschelkalk mitjà 

recobertes per dipòsits prims de vessant i està gairebé totalment urbanitzat. És una zona 

de pendent fort però molt ben regularitzat i no s’hi ha detectat cap indici d’inestabilitat 

significatiu. A la part superior del vessant, a partir de poc abans del carrer Pedraforca, el 

basament són calcàries molt ben litificades del Muschelkalk inferior (foto 8) amb escàs 
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recobriment de formació superficial, sense cap mena de ressalt rocós i sense cap vessant 

natural susceptible d’inestabilitat. 

 

Foto 7. Vessant que enllaça la riera de Corbera amb 

el replà alt de l’extrem sud de Can Margarit. 

Foto 8. Aflorament de calcàries molt ben litificades 

del Muschelkalk inferior a l’avinguda dels Pins prop 

del carrer Pedraforca. 

 

El límit sud de la zona d’estudi coincideix aproximadament amb l’escarpament que 

enllaça Corbera de Llobregat amb Pallejà. Aquest és un gran escarpament condicionat 

per la menor erosionabilitat de les calcàries del Muschelkalk inferior respecte la resta de 

la sèrie triàsica. Està constituït per diversos trams majors de gruix d’alguns metres de 

calcàries molt ben litificades separats per petits nivellets lutítics o amb junta seca. Els 

trams majors estan estratificats en bancs d’ordre menor de gruix d’uns quants decímetres 

a algun metre. 

 

Les calcàries que afloren a l’escarpament presenten diàclasis o esquerdes de 

cabussament subvertical amb espaiat de 2 a 10 metres. La combinació de les diàclasis i 

l’estratificació en bancs relativament prims afavoreix la individualització de blocs d’uns 

pocs m3 de volum que puntualment poden assolir alguna desena de m3. Són freqüents les 

morfologies exptraplomades o de balma poc marcada afavorides pel contrast 

d’erosionabilitat entre els diversos bancs així com les cicatrius relativament recents de 

despreniment de blocs. Al seu peu són molt abundants els blocs caiguts antics englobats 

en dipòsits de vessant heteromètrics i relativament freqüents els blocs caiguts més 

recents situat per sobre dels dipòsits de vessant. 

 

L’extrem sud de la zona d’estudi se situa just per sobre un tram d’aquest gran 

escarpament i està totalment urbanitzada amb una filera de construccions alineades al 
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sud del carrer Montserrat. És per tant una zona que podria veure’s afectada pel 

progressiu retrocés de l’escarpament a llarg o molt llarg termini. Tanmateix, considerant 

que el retrocés de l’escarpament és un procés molt lent a escala temporal humana i que 

les construccions estan situades a una certa distància de l’escarpament, difícilment es 

poden veure afectades les construccions en un termini d’algunes desenes d’anys. Encara 

que sí són possibles afectacions al murs de tancament i els jardins de la part posterior 

dels habitatges. 

 

2.2 Esfondraments 

A la zona d’estudi les calcàries del Muschelkalk inferior no presenten processos de 

carstificació suficients com per induir esfondraments. Per altra banda, tot i la possible 

presència de trams de guixos al Keuper o al Muschelkalk mitjà, aquests són en tot cas 

nivells prims i de morfologia lenticular que alternen amb nivells d’argiles que dificulten 

molt la seva dissolució i tampoc poden induir processos d’esfondrament. 

 

2.3 Fluxos torrencials 

No s’ha detectat cap conca que per les seves característiques de pendent i disponibilitat 

de materials erosionables pugui desenvolupar fluxos torrencials. 

 

2.4 Inundabilitat 

La riera de Corbera travessa Can Margarit en sentit oest-est per la seva meitat central. A 

la zona propera es recomana seguir les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) pel que fa als estudis d’inundabilitat. 

 

En resum, ni als arxius de l’ICGC ni a l’Ajuntament de Corbera hi ha constància 

d’esdeveniments significatius relacionats amb riscos geològics en temps recents a part 

d’episodis d’avinguda de la riera de Corbera. Durant les tasques de gabinet i de 

reconeixement de camp no s’ha localitzat cap vessant amb indicis d’inestabilitat 

significatius, ni cap formació susceptible de desenvolupar processos d’esfondrament ni la 

possibilitat de fluxos torrencials a la zona estudiada 
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3 Conclusions i recomanacions  

Gran part de la zona estudiada té un pendent relativament abrupte però modelat en 

materials que desfavoreixen la inestabilitat dels vessants. Hi ha algunes zones amb 

basament argilós de comportament força plàstic segons criteri de camp però en elles el 

pendent no és suficient per desenvolupar inestabilitats de magnitud significativa. Per tant, 

s’avalua tota la zona estudiada amb perillositat molt baixa o negligible per processos 

d’inestabilitat de vessants. 

 

No hi ha cap litologia susceptible de desenvolupar esfondraments i s’avalua tota la zona 

estudiada amb perillositat molt baixa o negligible per processos d’esfondrament. 

 

No hi ha cap conca que pugui desenvolupar fluxos torrencials i s’avalua tota la zona 

estudiada amb perillositat molt baixa o negligible per fluxos torrencials. 

 

Pel que fa a la presència de zones inundables segons criteris geomorfològics, a la riera 

de Corbera es recomana seguir les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

pel que fa als estudis d’inundabilitat 

 

 

Es proposen les següents recomanacions específiques: 

 Evitar edificar prop de l’escarpament del límit sud de la zona estudiada. Es 
recomana deixar una distància prudencial entre l’escarpament i la base de les 
edificacions, ja que es poden veure afectades per la pròpia evolució del vessant 
a llarg termini. També és recomanable fer un seguiment de l’evolució d’aquest 
vessant. 

 Tenir especial cura en no modificar el pendent natural de l’extrem nord-oest de la 
zona estudiada si no es prenen les mesures oportunes ja que esta situada molt 
propera a la zona de possible arribada de blocs que es puguin desprendre des 
de les roques roges. 

 

Amb caràcter general, independentment de la perillositat natural, també cal tenir en 

compte les següents recomanacions: 

 La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les 
directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 
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 Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució 
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 

 Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. 
Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i es poden generar 
assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues. 

 

 

 

Barcelona, 10 de desembre de 2019 
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Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Can Margarit (Corbera de Llobregat) 

 

Àrea Moviments de vessant Esfondraments Fluxos torrencials Inundabilitat 

Can Margarit 

Sense Indicis. 
Perillositat molt baixa o negligible. 
Sense recomanacions específiques. 

Sense indicis. 
Perillositat molt baixa o negligible. 
Sense recomanacions específiques 

Sense indicis. 
Perillositat molt baixa o negligible. 
Sense recomanacions específiques 

Riera de Corbera 
Indicis geomorfològics 
Estudi d’inundabilitat 
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