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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 Servera al terme municipal de 

Corbera de Llobregat. 

 

 

 
Figura 1. Mapa de part de Corbera de Llobregat amb la zona estudiada de la Servera. 

 

1.1 Objectiu i abast 

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. 
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El risc geològic és el resultat d’un conjunt de processos geològics que són fenòmens 

naturals, recurrents, distribuïts en àrees concretes de territori, que presenten diferents 

graus de potencial destructiu i que poden afectar el benestar de persones i la preservació 

de bens i actius. Aquest processos en circumstàncies d’exposició i vulnerabilitat generen 

situacions risc que cal evitar o prevenir. 

 

L’objectiu del present estudi és identificar situacions de risc geològic que podrien 

condicionar el desenvolupament dels àmbits proposats. Per abordar aquesta qüestió s’ha 

realitzat l´Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) de l’àmbit de la Servera 

(figura 1). 

 

1.2 Metodologia 

Per l’elaboració d’aquest EIRG s’ha considerat els fenòmens geològics actius que puguin 

comportar un risc per a les persones, les edificacions i les infraestructures, tant si són 

naturals com derivats de l’acció humana.  

Els riscos geològics que inclou l’ EIRG són fonamentalment quatre per als quals es farà el 

procediment complet d’identificació i valoració de la perillositat: 

- Despreniments i caiguda de roques. 

- Fluxos. 

- Lliscaments. 

- Esfondraments (subsidències i colꞏlapses). 

Paralꞏlelament a aquests fenòmens, també inclou  la presència de possibles situacions de 

risc derivades de l’ocupació de terrenys per edificacions (retrocés d’escarpaments, erosió 

i deposició, problemàtiques geotècniques, etc.) Si és el cas, s’identificaran amb claredat  i 

es farà una valoració del grau d’incidència. Addicionalment, també inclou la valoració del 

risc sísmic amb les fonts generals i la normativa específica. 

En una primera fase es procedeix a la identificació de les àrees susceptibles d’estar 

sotmeses a risc geològic relacionat amb algun dels fenòmens anteriors. Aquesta 

identificació es realitza a partir dels indicis geomorfològics, de la litologia i dels 

antecedents recopilats. Es consideren susceptibles tant les àrees on es generen els 
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fenòmens o zones de sortida, com aquelles que poden ser afectades pel seu recorregut  

o zones de trajecte i d’arribada. 

En una segona fase es procedeix a la valoració de la perillositat per a cada tipologia de 

risc identificat i per a cada terreny on es manifesta de forma independent. Aquesta 

valoració es realitza a partir de l’estimació de la magnitud i de la freqüència. 

La magnitud és un concepte global relacionat amb la dimensió d’un fenomen que inclou 

paràmetres diferents segons la tipologia d‘aquest com són l’àrea, el volum, la velocitat o 

altres i és relacionable amb el potencial destructiu L’estimació de la magnitud es realitza 

amb una escala de 5 graus segons una estimació heurística dels danys que podria patir 

un element tipus d’acord amb les característiques pròpies de cada fenomen (taula 1). 

L’estimació de la freqüència es determina amb una escala de tres graus segons el 

període de retorn estimat a partir de la fotointerpretació, la inspecció del terreny i la 

informació aportada per la població (taula 2). 

Una vegada determinades la magnitud i la freqüència per a cada àrea i per a cada 

fenomen, es realitza una estimació de la perillositat amb una matriu que defineix tres 

graus en funció de la combinació de magnitud i freqüència (taula 3). 

 

 

Taula 1: Escala de magnitud en base al potencial destructiu o dany que potencialment podria crear sobre uns 
elements tipus. 
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Taula 2: Escala de graus de freqüència a considerar en els EIRG. 

Freqüència 
Període de retorn del 

fenomen (anys) 

Alta < 30 

Mitjana 30 a 100 

Baixa >100 

 

 

 

Taula 3: Matriu de perillositat potencial en funció de la magnitud i la freqüència 

Perillositat 
Magnitud 

M1 M2 M3 M4 M5 

F
re

qü
èn

ci
a 

Alta  Baixa  Mitjana  Mitjana  Alta Alta 

Mitjana  Baixa  Baixa  Mitjana  Alta Alta 

Baixa  Baixa  Baixa  Mitjana  Mitjana  Alta 

 

Finalment, es classifica l’àrea d’estudi en els següents tipus de zones segons el grau de 

perillositat geològica, amb el conseqüent risc associat i que condicionen el planejament 

urbanístic: 

- Zones sense perillositat geològica. Són zones on el risc associat es 

considera negligible i on el planejament pot incorporar recomanacions 

generals en referencia al terreny adequades a les seves característiques 

geològiques i geotècniques. 

- Zones amb una perillositat baixa. Són zones on es poden produir situacions 

de risc que son fàcilment corregibles amb mesures de poca exigència 

tècnica i econòmicament assumibles. El planejament haurà d’incloure 

aquestes mesures, ja sigui en aspecte d’urbanització (espais de resguard, 

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

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

autoprotecció, etc.). 
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- Zones amb perillositat mitjana o alta. Són zones on es donen situacions en 

les quals cal prevenir el risc amb mesures de protecció o correctives 

d'exigència tècnica i econòmica elevades, molt elevades o inviables. 

Equivalen al que la llei anomena risc greu. No és recomanable la seva 

incorporació al planejament com a sòl urbà o urbanitzable, tret que 

s’aportin estudis detallats i projectes, amb les partides econòmiques i fases 

d’implementació que justifiquin que el risc se situa a un nivell baix després 

de la seva correcció. 
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1.3 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 pel SE amb altres falles normals del mateix sistema de cabussament 

també fort però orientat 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 de la Servera (uniat Tgb). 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 

(unitat NMBcgl) i del Quaternari disposats discordantment sobre el Keuper (unitat Tk). 
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Figura 2. Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:25.000 de l’ICGC full de Vallirana. A sota ampliació del 

voltant de les dues zones d’estudi en color vermell. 

 

 

QPHfv  Graves, llims i sorres. Dipòsits de fons de vall. Quaternari 

QPHt  Graves, argiles, llims i sorres. Quaternari. 

QPHeg  Argiles, llims i graves. Dipòsits de vessant. Quaternari. 

QPt3  Graves i llims. Terrassa 3. Quaternari. 

QPt4  Graves i llims. Terrasses i glacis 4. Quaternari. 

NMBcgl  Conglomerats, lutites i gresos. Miocè. 

Tk  Guixos, lutites i gresos. Triàsic de la fàcies Keuper 

Tm1  Calcàries, bretxes i margocalcàries. Triàsic de la fàcies Muschelkalk. 

Tgb  Gresos i lutites. Triàsic de la fàcies Buntsandstein. 

Tcb  Conglomerats i gresos. Triàsic de la base de la fàcies Buntsandstein. 
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Llegenda del mapa geològic a escala 1:25.000 de la figura 3 

 

 

Cenozoic 

 

Quaternari 

 

QPHfv Graves, llims i sorres. Alternança de nivells prims de graves, llims i 

sorres de fons de vall. El grau de cimentació o de consolidació és baix. Són 

dipòsits de fons de vall. L’edat és Quaternari.  

 

QPHt  Graves, argiles, llims i sorres. Graves amb matriu de llims i argiles 

sorrenques. Són dipòsits de vessant . L’edat és Quaternari. 

 

QPHeg Argiles, llims i graves. Acumulacions caòtiques dominades per les 

argiles i els llims sorrencs amb abundants graves i blocs heteromètrics. 

Són dipòsits de vessant que inclouen masses esllavissades molt antigues 

que ja no tenen expressió morfològica procedents de zones de sortida 

modelada en materials plàstics del Triàsic. L’edat és Quaternari. 

 

QPt3 Graves 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. Formen un dipòsit continu amb morfologia de 

Terrassa a la riera de Rafamans. L’edat és Plistocè. 

 

QPt4 Graves i llims. 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. Formen 

dipòsits amb morfologia de terrassa alta amb glacis laterals associats als 

dos marges de la riera de Rafamans. L’edat és Plistocè 
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Miocè 

 

NMBcgl. Conglomerats, lutites i gresos. Conglomerats disposats en nivells 

lenticulars de base erosiva i tendència granodecreixent que inclouen 

algunes intercalacions de gresos lutites. Els conglomerats són de fàbrica 

suportada pels clastes i grau de cimentació moderat a baix. Els gresos i les 

lutites es limiten a nivellets de pocs decímetres de gruix situats al sostre 

dels de cossos de conglomerats. A l’àmbit d’estudi la unitat es disposa 

discordantment sobre el Triàsic de les unitats Tgc i Tk i té una potència 

d’unes poques desenes de metres. L’edat és Burdigalià (Miocè). 

Mesozoic 

 

Triàsic 

Tk Guixos, lutites i gresos. La unitat està formada per una alternança de 

nivells de gruix mètric de lutites, guixos i margocalcàries. Inclou trams 

d’algunes desenes de meres de potència dominats pels guixos com el que 

aflora a les antigues pedreres de l’est de Cobera. Són guixos laminats 

enterolítics amb abundants intercalacions primes de lutites grises i algunes 

de margocalcàries pulvurulentes. Correspon a la fàcies Keuper. L’edat és 

Triàsic superior. 

 

Tm1 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. L’edat és Triàsic mitjà. 

 

Tgb Gresos i lutites. Alternança de nivells de gresos i de lutites vermelles amb 

algunes intercalacions de conglomerats. A l’àmbit d’estudi aflora el tram 

proper a la base de la unitat que està dominat pels gresos de gra mitjà a 

groller molt ben cimentats amb algunes intercalacions de trams de pocs 

metres de gruix de lutites vermelles. Correspon a  la fàcies Buntsandstein. 

L’edat és Triàsic inferior. 

 

Tcb Conglomerats i gresos. Nivells lenticulars de conglomerats massius amb 

base erosiva i intercalacions de gresos i lutites vermelles. El grau de 

cimentació és moderat a fort. Correspon al tram groller de la base de la 

fàcies Buntsandstein. L’edat és Triàsic inferior. 
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1.4 Sismicitat 

Segons la informació del Geoíndex de Sismologia de l’ICGC (www.icgc.cat), al terme 

municipal de Corbera de Llobregat 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 de Corbera de Llobregat està exposat a un risc sísmic d’intensitat VI en 

l’escala de MSK, segons el mapa de zones sísmiques considerant l’efecte del sòl (ICC, 

2001, figura3).  

 

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 4: 

 

Taula 4. 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 3. 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 les possibles situacions de risc geològic de la Servera (figura 1) 

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. 

 

Morfològicament, la Servera està situada en un vesant de solana que cap el sud enllaça 

amb un replà elevat al vessant nord del turó de Can Planes (foto 1). 

 

 
Foto 1. La Servera des del sud. En primer terme petit replà al nord del turó de Can Planes. Al fons, vessant 

de solana que cap el sud enllaça amb el replà. 

 

El basament prequaternari són gresos i lutites vermelles triàsiques de la fàcies 

Buntsandstein (unitat Tgb), excepte a un petit sector de l’extrem sud-est on són lutites i 

guixos de la fàcies Keuper (unitat Tk). El contacte entre aquests dos tipus de basament 

s’interpreta com una falla normal d’inclinació forta cap el sud-oest. Aqueta falla no aflora a 

l‘àmbit d’estudi a causa del recobriment de sòls i l’antropització, però està ben definida en 

zones properes on afecta roques del Triàsic, Juràssic, Cretaci i algunes del Miocè. 

Correspon a l’estructura que limita pel nord-oest la depressió de Corbera-Sant Andreu de 

la Barca (veure apartat 1.2). 
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La Servera se situa al bloc nord o inferior d’aquesta falla en un tram de la fàcies 

Buntsandstein dominada pels gresos molt ben litificats que afloren a la carretera de 

l’Amunt (foto 2), al jardí d’una casa de la cantonada del carrer de la Servera i les Feixes 

(foto 3) i a un desmunt del carrer de Salvador Espriu (foto 4). Es disposen amb 

cabussament d’inclinació uns 40 a 50º i d’orientació cap el sud-est interpretable com un 

ganxo de falla de bloc inferior. L’orientació del cabussament és més o menys paralꞏlel a la 

inclinació del vessant a la meitat oriental de l’àmbit d’estudi. En ella, la inclinació del 

cabussament també és similar a la d’inclinació del vessant, de forma que les capes més 

dures tendeixen a formar petites superfícies estructurals (foto 3). Totes elles estan ben 

assentades sense cap mena de descalçament que pugui afavorir el lliscament seguint 

l’estratificació. El recobriment de formació superficial es limita a sòls o petits dipòsits de 

vessant de llims molt sorrencs amb graves disperses. 

 

Tot i la generalitzada inclinació forta dels vessants aquests són sempre de pendent ben 

regularitzat sense ressalts i no s’hi ha detectat indicis significatius d’inestabilitat 

 

 

 
Foto 2. Gresos amb algues intercalacions de conglomerats de la fàcies Buntsandstein a la carretera de 

l’Amunt prop del carrer de la Servera. 
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Foto 3. Petita superfície estructural modelada en un nivell molt ben litificat de gresos de la fàcies 

Buntsandstein al jardí d’una casa de la cantonada entre els carrers de la Servera i de les Feixes. 

 

 

 

 
Foto 4. Gresos i conglomerats de la fàcies Buntsandstein a l’extrem nord-oest de la Cervera a un talús del 

carrer Salvador Espriu. 
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A l’extrem sud de la Servera el basament prequaternari és un tram dominat pels guixos 

de la unitat Tk (foto 5). Són guixos blancs, laminats i enterolítics amb abundants 

intercalacions de nivellets de lutites grises. Els guixos estan gairebé totalment coberts per 

formació superficial d’aspecte caòtic i heteromètric d’un gruix màxim d’uns 2 metres (foto 

6). Aquesta és un dipòsit d’argiles i llims sorrencs amb  abundants graves i blocs 

angulosos de guixos, gresos i margocalcàries dispersos. És un material de 

característiques força plàstiques segons criteri de camp situat en una zona planera on el 

pendent natural no és suficient per induir processos d’inestabilitat i no es reconeix cap 

indici d’aquesta. 

 

 

 
Foto5. Guixos laminats amb nivellets de lutites de l’extrem sud de la Servera  
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Foto 6. Dipòsit d’argiles i llims amb graves i blocs dispersos que recobreix l’extrem sud de la zona estudiada 

de la Servera. 

 

Per altra banda,, els processos càrstics no són possibles a la fàcies Buntsandstein i els 

que podrien afectar els guixos del Keuper estan desfavorits per les abundants 

intercalacions de lutites. Aquests estan afectats per processos de molt escassa entitat i 

només susceptibles de generar microformes superficials que no poden induir 

esfondraments. 

 

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

de materials erosionables pugui desenvolupar fluxos torrencials. 

 

Tot l’àmbit d’estudi de la Servera es considera no inundable segons criteris 

geomorfològics. 

 

En resum, a la zona estudiada de la Servera no hi ha constància d’esdeveniments 

significatius relacionats amb riscos geològics en temps recents. 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, ni zones inundables segon criteris 

geomorfològics. 
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3 Conclusions i recomanacions  

A la zona estudiada de la Servera no consten esdeveniments relacionats amb riscos 

geològics en temps recents. Durant les tasques de gabinet i de reconeixement de camp 

no s’ha localitzat cap vessant amb indicis significatius d’inestabilitat. Tampoc s’ha 

reconegut cap formació susceptible de desenvolupar processos d’esfondrament, ni 

materials evolutius o rebliments antròpics importants que puguin comportar 

problemàtiques geotècniques, ni escarpaments sotmesos a retrocés, ni àrees inundables 

segons criteris geomorfològics. 

 

Per tant, a tota la zona d’estudiada de la Servera (figura 1) no s’identifica cap fenomen 

generador de risc. 

 

Amb caràcter general, independentment de la perillositat natural, 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). 

 Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució 
d’excavacions o talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 

 Revisar periòdicament les xarxes d’abastament i de clavegueram per evitar fuites 
d’aigua que puguin afavorir inestabilitats del terreny. 

 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, 22 de desembre de 2021 

 

 

 

 

 

Jaume Casanovas 

Geòleg colꞏlegiat número 7328 
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Àrea Moviments de vessant Esfondraments Fluxos torrencials Inundabilitat 

La Servera 

Sense Indicis. 
Sense perillositat geològica. 
Sense recomanacions específiques. 

Sense Indicis. 
Sense perillositat geològica. 
Sense recomanacions específiques. 

Sense Indicis. 
Sense perillositat geològica. 
Sense recomanacions específiques. 

Sense Indicis. 
Sense perillositat geològica. 
Sense recomanacions específiques. 
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