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1 Introducció 

A instàncies de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU) s’ha 

procedit a la realització de l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) a Montagut 

i Oix, comarca de la Garrotxa. L’objecte d’aquest estudi són les zones urbanes i 

urbanitzables, que corresponen als nuclis de Montagut i d’Oix, a la urbanització de la 

Cometa i al veïnat del Fluvià (figura 1 i plànol 0). 

 

1.1 Objectius i abast 

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

processos geodinàmics actius, tals com l’estabilitat dels vessants, avingudes de rius, 

erosions i 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 enfront dels riscos 

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

risc, llevat que es prevegin l’execució d’obres vinculades a la protecció o a la prevenció 

dels mateixos. Per abordar aquesta qüestió en les zones incloses en les àrees 

d’ordenació del terme municipal 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: 

- Moviments del terreny (moviments de vessant i esfondraments). 

- Fluxos torrencials associats a cons de dejecció. 

- Esfondraments (subsidències, col·lapses) 

- Inundabilitat. 

- Sismicitat 

 

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. 



Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Montagut i Oix  

 
2/32 

ICGC.AP-044/14

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, 

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

destructiu. Queda fora de l’abast d’aquest estudi l’avaluació del risc, entès 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 natural 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 natural: 

 

– Perillositat Molt Baixa o Negligible: zones on 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. 

– 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 de baixa i en ocasions mitjana. 
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– 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. 

 

1.2 Marc Territorial 

El terme de Montagut i Oix pertany a la comarca de la Garrotxa i té una superfície 

important, de 93,7 Km2 on hi viu una població de 957 persones, l’any 2013 segons 

l’IDESCAT. Limita a l’oest amb Camprodon, la Vall de Vianya, Castellfollit de la Roca i 

Sant Joan les Fonts, a l’est amb Sant Jaume de Llierca, Argelaguer, Tortellà, Sales de 

Llierca i Albanyà, i al nord amb la Menera (Vallespir). L’accés principal és la carretera N-

260 o A-26 des d’Olot o des de Girona.  

 

El terme es troba en part al Pirineu i en part a la Serralada Transversal, de manera que 

presenta relleus força més importants quan més al nord i relativament moderats a 

l’extrem sud i on cal destacar les planes dels rius Fluvià i Llierca (figura 2). El punt del 

terme més elevat correspon al pic de Comanegra amb una alçada de 1.557 msnm, 

mentre que el punt més baix correspon a la sortida del Fluvià del terme, amb una cota de 

200 m. 

 

El curs més destacat és el Fluvià, que travessa el terme d’oest a est pel sector meridional 

(figura 2). La major part del terme està dividida en dues conques, que formen part de la 

del Fluvià. Una de petita al sector occidental central que correspon a la riera de Castellar i 

la més gran, que abasta tot el sector central, septentrional i oriental del terme i que 

correspon a la conca del Llierca. A banda dels esmentats, cal destacar les rieres d’Oix i 

de Sant Aniol. 
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Figura 1: Plànol de situació amb el límit municipal de Montagut i Oix (en lila) amb les àrees 

d’estudi (en vermell). 
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Figura 2: Model MDT del relleu del terme de Montagut i Oix, juntament amb la xarxa de drenatge. 
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1.3 Clima i pluviometria 

El terme té un clima mediterrani prepirinenc, que amb l’índex d’humitat de Thornthwait es 

classifica com a Humit II (B2), a excepció del sector topogràficament més septentrional i 

elevat que es classifica com a Humit III (B3) i Humit IV (B4). La precipitació mitjana anual 

és de 950 a 1.100 mm/any, amb màxims a l’estiu i a la primavera. La temperatura mitjana 

anual és d’11º a 14º, amb una amplitud tèrmica mitjana entre 15º i 17º. 

 

En les següents taules s’indiquen els episodis recents més importants recollits en les 

estacions més properes i les precipitacions màximes esperades en 24 h per diferents 

períodes. 

 

Taula 1: Precipitacions acumulades mensuals superiors a 250 mm/mes (en 
negreta), enregistrades a les estacions d’Olot (1931-1969), Beget (1934-

1952) i Castellfollit de la Roca (1955-1970). Dades de l’INM. 

Data/Estació 
Olot 

(mm/mes) 
Beget 

(mm/mes) 
Castellfollit 
(mm/mes) 

Maig 1935 342 306 - 

Maig 1936 232 263 - 

Juny 1936 183 270 - 

Octubre 1937 s/d 290 - 

Octubre 1940 s/d 644 - 

Maig 1941 s/d 252 - 

Abril 1942 264 328 - 

Març 1943 s/d 316 - 

Desembre 1943 s/d 435 - 

Febrer 1944 s/d 333 - 

Maig 1949 388 300 - 

Febrer 1959 415 - 293 

Març 1959 264 - 249 

Setembre 1959 s/d - 330 

Octubre 1959 s/d - 250 

Novembre 1961 - - 362 

Novembre 1969 276 - 258 

Abril 1969 260 - 251 

Octubre 1970 - - 297 
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Taula 2: Precipitacions màximes esperades en 24 h pel municipi de 
Montagut i Oix, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

Període de retorn 
(anys) 

Precipitació màxima 
esperada en 24h (mm) 

5 119-136 

10 142-162 

25 171-195 

50 192-219 

100 213-243 

500 262-299 

1000 282-324 

 

1.4 Marc geològic 

El municipi es troba en les estructures sud-pirinenques dels mantells inferiors, que són 

unes estructures encavalcants amb vergència cap el sud formades durant l’orogènia 

alpina. El mantell està format per roques terciàries, essencialment eocenes, i localment, 

en una estructura menor anomenada làmina de la Garrotxa, també per roques 

granítiques, a Oix i a la vall d’Hortmoier, i per roques cambroordovicianes, a Sant Aniol i 

al torrent del Tumany. 

 

 

Les unitats geològiques que trobem al municipi, segons el Mapa Geològic de Catalunya 

(ICGC) a escala 1:50.000 (figura 3), són les següents: 

 

QUATERNARI 

Holocè 

Qt0-1.- Graves, sorres i lutites. Representa els sediments més moderns: llera actual, plana 
d'inundació ordinària i terrassa més baixa, entre 0 i 2 metres per damunt del nivell del riu. En 
general aquests dipòsits s'organitzen en seqüències granodecreixents, amb graves a la base i 
sediments cada cop més fins cap al sostre. Edat: Holocè recent.  

Qep.- Graves anguloses sense matriu o amb matriu llimosa disposades al peu de relleus positius 
molt marcats. S'interpreten com a tarteres o esbaldregalls de pendent formats principalment 
per caiguda de blocs. Edat: Holocè - actual. 

F_Qt1.- Graves, sorres, llims i argiles. Terrassa fluvial del riu Fluvià i afluents, amb petites extensions 
situades a + 2 o 3 metres. Observades al Fluvià i al Llierca, la composició litològica és molt 
variable, amb predomini de graves i arenes, recobertes per llims, amb un gruix total d'uns 3 
metres. Edat Holocè. 
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Plistocè 

Qvbc.- Basalts indiferenciats. Presenten textura porfírica i matriu microcristal·lina amb fenocristalls 
idiomorfs-subidiomorfs d'olivina (ocasionalment alterada a iddingsita o serpentina), 
clinopiroxens (sovint zonats) i rarament de plagiòclasi. Aquesta última normalment es troba 
en forma de micròlits. Constitueixen les colades volcàniques. Edat: Plistocè - Holocè. 

F_Qt3.- Graves, sorres, llims i argiles. Terrassa fluvial del riu Fluvià i afluents, amb extensions 
considerables i situats a + 35 /40 metres. Format per nivells de graves i arenes alternats amb 
llims i argiles, en petits cicles. Arriba a 10 metres. de gruix. Edat: Pleistocè superior. 

Qva4-5.- Ventalls al·luvials relacionats amb les terrasses 4 i 5 (Qt4 i Qt5). Graves anguloses, sorres i 
llims. Edat: Plistocè. 

 

TERCIARI 

Pliocè 

NQga.- Graves, arenes, argiles i llims. Són dipòsits amb morfologia de glacis. La seva potència varia 
entre 20 i 60 metres. En aquesta unitat cartogràfica s'hi ha inclòs dipòsits que no es troben 
connectats físicament i que tradicionalment han rebut noms en funció de la població on es 
troben: glacis de l'Eudald, glacis d'Argelaguer i glacis de Tortellà. Edat: Pliocè- Plistocè. 

Eocè 

PEcgc.- Conglomerats i gresos grisos, localment amb lutites intercalades. Es disposen en capes 
decimètriques-mètriques de base erosiva i lutites a sostre que formen seqüències estrato i 
granocreixents. Els còdols tenen diàmetre centimètric i són de quars, lidita, granit, gres i 
roques metamòrfiques. Els gresos poden ser bioclàstics. A la part alta es desenvolupen 
localment petits esculls d'algues i coralls. Conté fòssils de nummulits. Potència total de 180 
metres. Constitueix la part superior de la "formació Coubet-Cal Bernat" i és equivalent a la 
"formació Bracons". Ambient sedimentari deltaic i de plataforma siliciclàstica-carbonatada 
soma amb pas gradual a fàcies margoses marines (distalment) a les unitats PEmb, PEll, 
PElx; i pas gradual a les fàcies continentals de la unitat PEcgb. Edat: Lutecià mitjà-superior. 

PEcgb.- Conglomerats, gresos i argiles vermelles. Els còdols són predominantment de calcàries a la 
part basal i d'origen granític o paleozoic als trams superiors de la unitat. Tots els aportaments 
provenen del nord. La potència màxima és de 1000 metres (Serra de St. Julià, full 295) 
disminuint dràsticament de nord a sud essent inexistent al sector de Rocacorba (full 295). 
Constitueix la "formació Bellmunt". Ambient sedimentari de ventall al·luvial i de plana al·luvial. 
Edat: Lutecià. 

PEgmf.- Alternança de gresos i margues amb conglomerats. S'observen tres trams: a base es troben 
grans paquets de lutites i llims amb laminació paral·lela mil·limètrica-centimètrica, seguits per 
margues i turbidites. Un segon tram de turbidites d'alta densitat composades per gresos i 
conglomerats. Els paquets gresosos són d'ordre mètric i presenten amalgamacions, cicatrius i 
més rarament morfologia canaliforme. Els conglomerats estan constituïts per clastes de 
diàmetre centimètric suportats per una matriu lutítico-sorrenca. El tram superior està format 
per lutites i turbidites, seguides per lutites de color roig degut a la rubefacció. En tota la sèrie 
es troben slumps. Presenta també intercalacions de guix, les més significatives de les quals 
s'han cartografiat com a unitat PExb. Lateralment passen als conglomerats de la unitat PEcgf. 
Potència total superior als 500 metres, essent desconegut el límit inferior. Constitueix el tram 
inferior de la "formació Vallfogona". Ambient sedimentari marí de plataforma profunda. Edat: 
Lutecià inferior. 
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PExb.- Guixos. Es troben interstratificats a la part inferior de la unitat PEmb. Potència variable de 50 
a 300 metres, observables a diversos sondeigs. Constitueixen la "formació guixos de Beuda". 
Edat: Lutecià Inferior. 

PEcp.- Gresos carbonatats i calcàries amb grans nummulits i assilines. S'observen dos trams: un 
tram inferior detrític amb calcàries intercalades amb abundants restes d'algues, miliòlids, 
alveolines, nummulits i assilines, equínids i gasteròpodes. El tram superior hi ha calcàries i 
algun nivell de margocalcàries en capes decimètriques - mètriques amb algues, miliòlids, 
ostràcodes, lamel·libranquis i gasteròpodes. A sostre hi ha "packstones" de foraminífers amb 
grans nummulits i assilines. Constitueix la "formació de la Penya". Equival a la unitat PEcn. 
Potència total de 100-250 m assolint màxims de 800 m cap al sector occidental del full 257. 
Ambient sedimentari marí de plataforma soma. Edat: Lutecià inferior.  

PEmc.- Margues i margocalcàries noduloses amb algun nivell de gres. Formada per una alternança 
decimètrica de calcàries micrítiques de gra fi i margues ben estratificades: la part inferior 
presenta abundant matèria orgànica i indicis d'hidrocarburs, essent la principal "roca mare" de 
la regió. Al tram superior, els estrats presenten una base ondulada característica i hi ha 
intercalacions d'ordre centimètric de composició gresosa i de calcàries bioclàstiques més 
abundants cap al sostre. Constitueix la "formació Armàncies". Potència total de 350-400 m. 
Ambient sedimentari de rampa carbonatada. Edat: Cuisià mitjà- Lutecià inferior. 

PEcc.- Alternança de calcàries i margues grises. Les calcàries estan formades per estrats d'ordre 
decimètric de fàcies laminades d’ostràcodes amb abundants nòduls de sílex i matèria 
orgànica, i de fàcies no laminades de mol·luscs. S'observen nombrosos indicis d'hidrocarburs 
localitzats a les fractures. Constitueix el tram superior de la "formació Corones". Potència de 
100-150 metres juntament amb la unitat PEgmc. Ambient sedimentari de plataforma soma 
molt restringida. Edat: Cuisià inferior-mitjà. 

PEgcm.- Gresos. Tram mitjà de la Formació Corones. Edat: Cuisià. 

PEgmc.- Gresos, margues i llims i, ocasionalment, alguna intercalació de calcàries amb miliòlids. Es 
diferencien dos trams: el tram inferior, de color gris, presenta gresos amb estratificació 
encreuada i ripples de corrent que mostren una direcció de transport cap al sud; localment 
s'hi troben alveolines. El tram superior se separa a partir d'una barra calcària amb miliòlids, 
ostràcodes i bivalves i està format per una alternança de materials detrítics vermells. 
Constitueix el tram inferior de la "formació Corones". Potència de 100-150 m juntament amb 
la unitat PEcc. Ambient sedimentari deltaic progradant. Edat: Cuisià inferior. 

PPEc.- Calcàries, bretxes calcàries i calcàries margoses. Correspon a la sedimentació en un ambient 
marí de plataforma carbonatada soma (transgressió ilerdiana). Al Pirineu, són calcàries 
massives i calcàries margoses amb alveolines. A la base es desenvolupen localment fàcies 
esculloses amb coralls, algues rodofícies i nivells oolítics. Al tram mitjà- superior, s'observa 
estratificació encreuada a diverses escales. Tota la sèrie conté abundant fauna: alveolines, 
nummulits, assilines, orbitolines i miliòlids. El trànsit a la unitat PPEm és gradual. La potència 
total aproximada 200 m. Constitueix la "formació Cadí". Edat: Ilerdià. 

PPEcf.- Calcàries i margocalcàries fossilíferes en barres. Contenen abundants fòssils de nummulits, 
assilines, i altres. Capes mètriques o localment decamètriques intercalades dins les margues 
de la formació Sagnari (PPEm). Constitueixen el pas lateral i gradual entre les calcàries 
d'alveolines i les margues de Sagnari, i indiquen un ambient de plataforma marina oberta, 
carbonatada i de posició mitja a distal. Els nummulits i assilines permeten determinar una 
edat Ilerdià. Descrita com formació Sagnari. Edat: Ilerdià. 

PPEm.- Margues gris blavoses. De base a sostre, hi ha margo-calcàries amb miliòlids i esculls de 
porites, seguides per margues amb nummulits. S'observen canvis laterals ràpids des de les 
parts més proximals a la part més profunda o distal. Intercalades es troben barres de 
calcàries amb alveolines de la unitat PPEc. Constitueixen les margues esquistoses de la 
"formació Sagnari". La potència d'aquesta unitat varia de 800 a 2000 metres, malgrat que al 
sud de l'encavalcament de la Salut la sèrie es veu reduïda a 250 metres. Correspon a la 
sedimentació en un ambient marí de plataforma carbonatada oberta. Edat: Ilerdià. 
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MESOZOIC 

CRETACI SUPERIOR 

KPg.- Conglomerats, gresos, argiles i margues. Aquesta unitat es caracteritza per estar formada per 
dos trams. El tram inferior està constituït per conglomerats quarsítics, gresos i argiles de color 
roig vinós, amb tendència granodecreixent cap a sostre. La part basal d'aquesta unitat ha 
estat diferenciada amb l'epígraf KPcg allà on els conglomerats que la formen tenien una 
entitat suficient. El tram superior està constituït per margues i argiles vermelles amb nivells de 
gresos i calcàries. Els gresos són quarsítics i les argiles contenen abundants microcòdium. 
Ambient sedimentari al·luvial-fluvial, corresponen a cons de dejecció disposats est-oest.  

 

PALEOZOIC 

CARBONÍFER-PERMIÀ 

Ggm.- Granit amb megacristalls d'ortosa. Microestructura granular de gra gros, heteromètrica. 
Destaquen els cristalls de feldspat potàssic entre una matriu granular formada essencialment 
per agregats de quars, plagiòclasi i biotita. El percentatge de màfics és com a màxim del 8%. 
S'observen pocs minerals accessoris, amb zircó i apatita. Destaquen el feldspat potàssic 
(ortosa), de color rosat, en cristalls ideomòrfic de 15 o 20 mm. Té com a varietat el granitoide 
descrit com Gb, i localment pot tenir una composició leucogranítica. S'engloben dins aquesta 
descripció el granit anomenat de Sant Llorenç i el granit d'Oix. Els granits Ggm i Gb es 
consideren la varietat més àcida del conjunt d'intrusions de Sant Llorenç la Jonquera; 
ocuparien el nucli de la cambra magmàtica i estarien embolcallats pel granitoide Gdh. Edat 
post- herciniana: Carbonífer -Permià. 

Gpf.- Granit amb megacristalls de feldspat potàssic. Presenta microestructura granular de gra gros 
heteromètrica amb megacristalls de feldspat potàssic d'ordre centimètric inclosos en una 
matriu granular. Els minerals essencials són quars, feldspat potàssic, plagiòclasi i, amb menor 
proporció biotita; els minerals accessoris més importants són el zircó i l'apatita. No té 
enclavaments i es caracteritza per tenir cavitats miarolítiques. Presenta petites masses de 
pegmatites i d'aplites de dimensions decimètriques a mètriques. Edat: Carbonífer-Permià. 

 

CAMBROORDOVICIÀ 

ÇOrgl.- Alternança rítmica de gresos i lutites, en capetes centimètriques. Les lutites poden ser 
negres. Unitat compressiva que engloba a casi tota la resta d'unitats del Cambroordovicià. 
Descrita com formació Jujols o grup Jujols. Edat Cambroordovicià. Alguns autors indiquen 
Cambrià superior i Ordovicià inferior. 

ÇOrcd.- Calcàries:, dolomies i marbres. Estan intercalades dins les unitats ÇOrgl. Presenten potències 
mètriques i gran continuïtat lateral. Edat Cambroordovicià. 

ÇOrlv.- Lutites verdes, localment amb nòduls de carbonats. Poden estar intercalades dins les unitats 
ÇOrgl. Edat Cambroordovicià. 
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Figura 3: Mapa geològic del terme de Montagut i Oix i l’entorn immediat. Mapa Geològic de Catalunya. 1:25.000. ICGC. 
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1.5 Aqüífers, aigües subterrànies i abastament 

El terme es troba sobre diversos aqüífers definits a la cartografia d’aqüífers de Catalunya 

(ACA, 2013) (figura 4). 

 Aqüífer de les calcàries, margues i conglomerats mesozoiques i paleògenes del 

Cadí-alt Fluvià (115C04). Abasta més del 95% del terme. És un aqüífer lliure de 

geometria plegada, amb porositat per carstificació en un medi fissurat. 

 Aqüífers locals de les margues i gresos paleògens (202F21). És un aqüífer lliure 

tabular, amb porositat intergranular i de fissuració en medis de baixa permeabilitat. 

 Aqüífer càrstic de la cubeta de Banyoles-Besalú (202C22). És un aqüífer confinat 

tabular, amb porositat per carstificació en un medi fissurat. 

 Aqüífer dels conglomerats pleistocens del Fluvià (202I01). És un aqüífer 

predominantment lliure tabular, porós en un medi detrític granular. A l’oest de la 

falla de Camòs – Celrà. 

 Aqüífer fluvio-volcànic lliure de la Garrotxa (202I13). És un aqüífer lliure tabular 

amb porositat intergranular i per fissuració en un medi detrític granular (rebliments 

neògens i quaternaris). 

 Aqüífer al·luvial del Fluvià (201A11). És un aqüífer lliure tabular, amb porositat 

intergranular en un medi format per graves sorres i argiles dels al·luvials antics i 

recents del Fluvià i dipòsits col·luvials associats. 

 

L’aqüífer de les calcàries, margues i conglomerats mesozoiques i paleògenes del Cadí-alt 

Fluvià està inclòs en la massa d’aigua subterrània protegida per abastament de la Conca 

alta del Fluvià (codi 2) i l’aqüífer fluvio-volcànic lliure de la Garrotxa en la del 

fluviovolcànic de la Garrotxa, mentre que la resta ho estan en la de Banyoles (codi 8), de 

la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) (figura 5).  

 

Montagut pertany al consorci del Gomarell, que abasteix diversos municipis des de la 

captació d’aigua del Gomarell mitjançant una resclosa a la riera de Sant Aniol. D’altra 

banda, el nucli d’Oix s’abasteix d’una xarxa pròpia. 
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Figura 4: Aqüífers al terme municipal i rodalies, definits a la cartografia d’aqüífers de Catalunya 

(ACA, 2013). 
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Figura 5: Situació de les masses d’aigua subterrània protegides per abastament de la Conca alta 
del Fluvià (codi 2), de Banyoles (codi 8) i del fluviovolcànic de la Garrotxa (9), respecte el terme 

municipal.  

 

  

9 

8 

2 

Montagut i Oix 
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1.6 Sismicitat 

L’avaluació de la perillositat sísmica és basa en una estimació de la intensitat del 

moviment sísmic que s’espera que pot afectar una determinada zona. L’Institut Geològic 

de Catalunya (IGC) ha elaborat un mapa de zones sísmiques en el qual es valora la 

perillositat sísmica de cada municipi segons la probabilitat d'excedir una intensitat 

determinada en un període de temps donat de 500 anys segons càlculs sismotectònics. 

En aquest mapa es té en compte l’efecte del sòl sobre el qual es troba el nucli urbà de 

cada municipi segons una classificació geotècnica elaborada per l’IGC. 

 

 

 
Figura 6: Mapa de zones sísmiques de Catalunya considerant l’efecte del sòl (ICC, 2001) on 

s’assenyala amb gris el municipi de Masquefa. 

 

 

Segons aquest mapa, la zona està exposada a un risc sísmic d’intensitat VII – VIII segons 

l’escala de MSK (figura 6). Amb aquest grau d’intensitat, el sisme és percebut per la 

majoria de persones, que s'esporugueixen i corren cap al carrer, fins i tot aquelles que 
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condueixen automòbils. Es desplacen i tomben mobles. Sonen les campanes grans, es 

produeixen esllavissades en pendents acusats, danys a juntes de canalització i fissures a 

murs. S'observen canvis de cabal de les deus i en el nivell d'aigua de pous. El grau 

d’afectació sobre les edificacions està determinat pel tipus de construcció (taula 3). 

 

 

Taula 3: Descripció dels danys en edificacions segons un grau d’intensitat VII – VIII (MSK) 

Tipus de construcció Danys amb grau  
d’intensitat VII (MSK) 

Danys amb grau  
d’intensitat VIII (MSK) 

Tipus A: Murs de maçoneria en 
sec o amb fang 

Moltes sofreixen danys greus i 
algunes inclús destrucció 

Moltes sofreixen destrucció i 
algunes col·lapse 

Tipus B: Murs de fàbrica de maó Moltes sofreixen danys moderats Moltes sofreixen danys greus i 
algunes destrucció 

Tipus C: Estructura metàl•lica o 
formigó armat 

Moltes sofreixen danys lleugers Moltes sofreixen danys moderats i 
algunes greus 

 

 

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

d’octubre de 2002, pel municipi, l’acceleració sísmica bàsica ab/g i el coeficient de 

contribució K es presenten 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 

0,11 1,0 
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Figura 7: Mapa de pendents. En blau les àrees estudiades. 

 



Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Montagut i Oix  

 
18/32

ICGC.AP-044/14

2 Anàlisi de perillositat 

Al fons documental de l’ICGC no hi consten antecedents recents o antics relacionats amb 

moviments de vessant, esfondraments o processos torrencials en l’àmbit del terme 

municipal i a l’Ajuntament tan sols tenen constància d’un esdeveniment recent al voltant 

del veïnat del Fluvià, segons conversa mantinguda amb el secretari de l’Ajuntament 

(Miquel Xaudiera).  

 

Una part molt important del terme presenta molts vessants amb pendents superiors als 

20º, i al nord-est i a l’oest d’Oix molts també superen amb facilitat els 30º i són abundants 

els escarpaments (cingles, pujants i bacs). Només a les zones de vall, com és el cas del 

Fluvià, el Llierca i l’Oix, on es troben les poblacions, hi ha zones planes o amb pendents 

baixos (figura 7). 

 

Les litologies que afloren al terme són molt variades, pel que cal esperar un ampli ventall 

de situacions. Així, als escarpaments, previsiblement en materials rocosos molt cohesius 

(calcàries, conglomerats, gresos...), cal considerar la possibilitat de despreniments, que 

en alguns casos podrien ser importants. En vessants amb pendents superiors a 20º i amb 

litologies margoses o lutítiques i formacions superficials associades, cal considerar la 

possibilitat de lliscaments. I en litologies poc consolidades la d’esllavissades en general. 

 

En relació a la possibilitat d’esfondraments, cal esmentar la presència de guixos (PExb) al 

nord de Montagut i en diversos punts de les rieres de Carrera i de Sant Eudald i del 

Llierca, on no es pot descartar la formació de cavitats per processos de carstificació en 

aquells llocs amb circulació d’aigües freàtiques o superficials. 

 

En quant als fluxos torrencials, no es pot descartar que torrents amb forts pendents i amb 

presència de dipòsits mobilitzables a la conca tinguin capacitat per generar fluxos 

torrencials amb càrrega de sediment o corrents hiperconcentrats. 

 

Finalment, cal tenir en compte l’existència de zones inundables a les zones properes als 

rius Fluvià i Llierca, i a les rieres d’Oix, de Castellar, d’Escales i de Sant Aniol. 
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2.1 Àrea de Montagut 

L’àrea de Montagut es localitza al sector sud-oriental del terme municipal i comprèn el 

nucli urbà de Montagut. L’accés principal s’efectua per la carretera GIV-5232 des de 

l’autovia A-26 a Girona o a Olot (plànols 0 i 1). L’àrea es troba en una zona bastant plana 

(fotografia 1) amb suaus ondulacions i un lleuger pendent cap el sud. 

 

Geològicament, es troba sobre dipòsits de graves, sorres i llims corresponents a antics 

ventalls al·luvials quaternaris d’edat plistocena inferior (Qva4-5). Són materials poc 

cimentats amb un gruix que a Montagut podria oscil·lar entre 5 i 15 m. Cal esmentar que 

al nord del camp de futbol afloren guixos (PExb), els quals podrien continuar per sota dels 

dipòsits al·luvials a l’extrem nord de l’àrea. 

 

2.1.1 Moviments de vessant 

Als arxius de l’ICGC no consten antecedents d’esdeveniments amb despreniments, 

lliscaments, fluxos o d’altres relacionats amb moviments de vessant. A l’Ajuntament, no 

tenen constància que aquest tipus d’esdeveniments hagin succeït dintre o a les rodalies 

immediates de l’àrea. Tampoc, en els reconeixements de la fotografia aèria i del camp 

efectuats s’ha observat indicis naturals relacionats amb moviments de vessant, ni els 

baixos pendents naturals de l’àrea afavoreixen el desenvolupament de moviments de 

vessant. Aquest fet i la manca d’indicis i d’antecedents a l’àrea permeten estimar una 

perillositat natural molt baixa enfront moviments de vessant. 

 

2.1.2 Esfondraments 

No es té constància d’esdeveniments o processos relacionats amb esfondraments, ni als 

arxius de l’ICGC ni a l’Ajuntament. Tampoc s’observen indicis ni es té constància de 

processos relacionats amb esfondraments. Tanmateix, al nord del camp de futbol afloren 

guixos, al camí de Can Llobera, i atesos els afloraments de l’entorn (figura 8) no es pot 

descartar que a l’extrem nord de l’àrea se’n puguin trobar per sota dels dipòsits al·luvials. 

En el supòsit que hi fossin, la manca d’indicis i l’aparent manca de circulació d’aigües, 

permetrien estimar per la subàrea A (plànol 1) una perillositat baixa o molt baixa enfront 

esfondraments. En qualsevol cas, atesa la incertesa de la seva existència, es recomana 

que els estudis previs a futures actuacions considerin la possible presència de guixos en 

fondària. 
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Figura 8: Les unitats de guixos de Beuda ELgbe (en vermell) i de guixos del Serrat ELgs (en 
carabassa) contenen capes mètriques de guixos. Extret del full d’Olot del Mapa Geològic de 

Catalunya 1:25.000. 

 

 

2.1.3 Fluxos torrencials i inundabilitat 

No hi ha torrents que creuin l’àrea, de manera que es considera una perillositat negligible 

enfront a fluxos torrencials associats a cons de dejecció, i pels mateixos motius, no es 

considera la possibilitat de zones inundables. 
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Fotografia 1. La població de Montagut des de l’entrada per Olot. 

 

 

2.2 Àrea de la Cometa 

L’àrea es localitza al sector sud-oriental del terme municipal i comprèn la urbanització de 

la Cometa, situada al nord i a tocar de l’autovia A-26, que n’és l’accés principal, des de 

Girona o des d’Olot (plànols 0 i 2). 

 

El vessant on es troba, al peu de la muntanya del Cós (fotografia 2), té pendents suaus a 

moderats (6º a 15º) inclinats cap al sud.  

 

La pràctica totalitat de l’àrea està sobre els dipòsits d’antics ventalls al·luvials quaternaris 

d’edat plistocena inferior (Qva4-5). Són graves, sorres i llims poc cimentats amb un gruix 

que podria oscil·lar entre 5 i 10 m. I tan sols a l’extrem nord-occidental afloren les 

margues lutítiques eocenes (PEgmf) que es disposen per sota del dipòsit quaternari. 

 

2.2.1 Moviments de vessant 

Als arxius de l’ICGC no consten antecedents d’esdeveniments relacionats amb 

moviments de vessant (despreniments, lliscaments, fluxos...), ni s’ha reconegut indicis en 

el reconeixement efectuat. Tampoc a l’Ajuntament, en tenen constància. 
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En el cas dels dipòsits al·luvials, els pendents naturals del vessant (<15º) són massa 

baixos per que s’hi desenvolupin moviments de vessant. En el cas de les margues, 

localment els pendents podrien ser suficientment elevats (20-25º) per que s’hi poguessin 

desenvolupar petites esllavissades. Tanmateix, la manca d’indicis i la presència de 

vegetació permeten considerar que les margues són poc susceptibles en aquesta àrea. 

 

Atesa la manca d’indicis i la manca de susceptibilitat dels terreny, cal considerar una 

perillositat molt baixa o negligible enfront esllavissades per a l’àrea de la Cometa. No cal 

efectuar recomanacions específiques. 

 

2.2.2 Esfondraments 

No es té constància d’esdeveniments o processos relacionats amb esfondraments, ni als 

arxius de l’ICGC ni a l’Ajuntament. Tampoc s’ha observat morfologies atribuïbles a 

processos d’esfondrament, ni l’existència de litologies solubles susceptibles a la 

carstificació. És per tant que s’hi estima una perillositat molt baixa o negligible enfront 

d’esfondraments. 

 

2.2.3 Fluxos torrencials i inundabilitat 

Al sector oriental de l’àrea discorre un petit torrent. Aquest torrent però, té una conca 

massa petita per que pugui presentar zones inundables significatives o desenvolupar 

fluxos torrencials, de manera que es considera una perillositat negligible en front a 

inundabilitat i a fluxos torrencials associats a cons de dejecció.  

 



Estudi per a la Identificació de Riscos Geològics a Montagut i Oix  

 
23/32

ICGC.AP-044/14

 
Fotografia 2. Vista de la urbanització de la Cometa. 

 

2.3 Àrees del veïnat del Fluvià 

Les àrees es localitzen al sector sud del terme municipal a tocar i al nord-est de la 

població de Castellfollit de la Roca. S’hi accedeix per la carretera N-260z, des de Girona 

o des d’Olot (plànols 0 i 3). Està constituïda per cinc àrees corresponents al Cós, 

Vilarrasa, barri de Fluvià, can Xaudiera i Nau. 

 

Cal diferenciar dos sectors separats per la carretera N-260. El sector situat al sud de la N-

260, on hi ha Vilarrasa, el barri de Fluvià i can Xaudiera es troba en una zona plana sobre 

els dipòsits de les terrasses del Fluvià (Qt1 i Qt2), que estan formats per graves 

sorrenques poc consolidades. L’altre sector, situat sobre la carretera, on hi ha el Cós i 

Nau (fotografia 3 i fotografia 4), es troben en un tram de vessant amb pendent suau al 

peu de la muntanya del Cós, sobre gresos i conglomerat eocens (PEcgc). 

 

2.3.1 Moviments de vessant 

Als arxius de l’ICGC no consten antecedents d’esdeveniments relacionats amb 

moviments de vessant (despreniments, lliscaments, fluxos...). A l’Ajuntament, només 

tenen constància d’un despreniment ocorregut fa uns 8 anys al darrera de can Talla-

rames.  
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En el reconeixement de les ortoimatges (ICGC) s’ha pogut acotar el succés de can Talla-

rames entre les imatges dels anys 2004 i 2006. Es tracta d’un despreniment en roca dura 

fragmentada en un petit escarpament d’uns 10-15 m en una colada basàltica (Qvbc) 

(fotografia 5). En tot aquest escarpament basàltic des de can Talla-rames fins al pont de 

l’autovia A-26 cal considerar la possibilitat de despreniments de magnitud baixa amb 

freqüència mitjana a alta, i per tant una perillositat baixa. Cal remarcar però que ni el 

despreniment ni l’escarpament basàltic es troben dintre de les àrees estudiades. 

 

En relació a les àrees de Vilarrasa, el barri de Fluvià i can Xaudiera, situades a les 

terrasses al·luvials, la inexistència de pendents no fan possible el desenvolupament de 

moviments de vessant, que tan sols se’n podrien generar en els talussos i desmunts 

antròpics entre Vilarrasa i la carretera N-260. A l’àrea del Cós, tot i que els pendents són 

una mica més elevats, tampoc són suficients per generar moviments. 

 

Finalment, a l’àrea de Nau s’ha reconegut indicis de despreniments al vessant situat per 

sobre. És un vessant amb pendents superiors a 35º on es reconeixen escarpaments 

mètrics en els nivells de gresos de l’alternança de gresos i lutites de la unitat PEcgc. En 

alguns d’aquests ressalts s’ha observat cicatrius de petits despreniments (fotografia 6) i al 

vessant són presents blocs caiguts inferiors a 1 m3 (fotografia 7). Atesos els indicis 

observats de magnitud baixa amb una freqüència estimada entre mitjana i alta, s’ha 

considerat per al subàrea B (plànol 3) una perillositat baixa enfront despreniments. Atesa 

la fàcil accessibilitat i la mida petita dels blocs, es recomana un reconeixement del sector 

del vessant amb incidència directa als habitatges per identificar possibles blocs 

susceptibles d’inestabilitat. 

 

2.3.2 Esfondraments 

No es té constància d’esdeveniments o processos relacionats amb esfondraments, ni als 

arxius de l’ICGC ni a l’Ajuntament. Tampoc s’ha observat morfologies atribuïbles a 

processos d’esfondrament, ni l’existència de litologies solubles susceptibles a la 

carstificació. És per tant que s’hi estima una perillositat molt baixa o negligible enfront 

d’esfondraments. 
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2.3.3 Fluxos torrencials 

Només hi ha un torrent que creua l’àrea de Vilarrasa, amb una conca massa petita i amb 

característiques morfològiques poc favorables pel desenvolupament de fluxos torrencials, 

de manera que es considera una perillositat negligible en front a fluxos torrencials 

associats a cons de dejecció. 

 

2.3.4 Inundabilitat 

El riu Fluvià discorre pel sud, a tocar de totes les àrees, excepte la de Nau. És un riu que 

històricament a patit episodis d’inundació, de manera que cal considerar l’existència de 

zones inundables a les zones properes. En aquest sentit, les delimitacions del PEFCAT 

de la conca del Fluvià inclouen una petita part de l’àrea del barri Fluvià i una part 

important de can Xaudiera dintre de la zona inundable per al període de retorn de 500 

anys (figura 9), segons el model hidràulic. És per tant, que per a la planificació urbanística 

es recomana seguir les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa als 

estudis d’inundabilitat 

 
Figura 9: Zona inundable segons model hidràulic per a un període de 50 (ratllat) i de 500 anys 

(puntejat blau) del PEFCAT de la conca del Fluvià. Consulta de dades de l’aigua i el medi – 
Espais fluvials. ACA 2000-2014. 
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Fotografia 3. Vista del veïnat del Fluvià. Al centre la fàbrica de S. Vilarrasa sobre els dipòsits de 
terrassa del Fluvià. Per sobre de la carretera, les cases de Nau, al peu de la muntanya del Cós. 

 

 

 
Fotografia 4. Barri del Cós, per sobre de la carretera i  al peu de la muntanya del Cós. 
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Fotografia 5. Cicatriu del despreniment ocorregut entre 2004 i 2006 a can Talla-rames. 

 

 

 

Fotografia 6. Nivell de gresos amb una cicatriu d’un petit despreniment recent d’abast molt 
limitat, al vessant del darrere de l’àrea de Nau. 
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Fotografia 7. Blocs caiguts al vessant del darrere de l’àrea de Nau. 

 

2.4 Àrea d’Oix 

L’àrea es localitza al sector central del terme municipal, on s’accedeix per la carretera 

GIV-5221, des la N-260 que va de Girona a Olot (plànols 0 i 3). 

 

L’àrea es troba en un suau vessant (fotografia 8) d’uns 6º sobre dipòsits al·luvials i 

col·luvials (Qac1) de graves i lutites, situat entre les terrasses (Qt1) de la riera d’Oix i el 

relleu encara moderat de les margues i margocalcàries eocenes (PEmc). 

 

2.4.1 Moviments de vessant 

Als arxius de l’ICGC no consten antecedents d’esdeveniments relacionats amb 

moviments de vessant (despreniments, lliscaments, fluxos...), ni s’ha reconegut indicis en 

el reconeixement efectuat. Tampoc a l’Ajuntament, en tenen constància. 

 

Aquesta manca d’antecedents, juntament amb els baixos pendents de l’àrea que no 

afavoreixen el desenvolupament d’aquests processos, permeten considerar una 

perillositat molt baixa o negligible enfront moviments de vessant. 
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2.4.2 Esfondraments 

No es té constància d’esdeveniments o processos relacionats amb esfondraments, ni als 

arxius de l’ICGC ni a l’Ajuntament. Tampoc s’ha observat morfologies atribuïbles a 

processos d’esfondrament, ni l’existència de litologies solubles susceptibles a la 

carstificació. És per tant que s’hi estima una perillositat molt baixa o negligible enfront 

d’esfondraments. 

 

2.4.3 Fluxos torrencials 

El marge oriental de l’àrea és creuat per un torrent que davalla des del Peirer (fotografia 

9). Aquest torrent té una conca massa petita i amb característiques morfològiques poc 

favorables al desenvolupament de fluxos torrencials, de manera que es considera una 

perillositat negligible en front a fluxos torrencials associats a cons de dejecció. 

 

2.4.4 Inundabilitat 

El torrent que creua Oix (fotografia 9) té una conca reduïda (aproximadament 1,15 km2) 

però en episodis de pluges importants podria acumular cabals significatius que podrien 

comportar zones inundables, especialment en el tram situat sobre la carretera. En 

qualsevol cas, es recomana seguir les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

pel que fa als estudis d’inundabilitat. 
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Fotografia 8. Vista de la població d’Oix. 

 

 

 
Fotografia 9. Torrent al seu pas per Oix. 
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3 Conclusions i recomanacions 

L’àrea de Montagut es troba en una zona bastant plana amb suaus ondulacions i un 

lleuger pendent cap el sud, sobre uns dipòsits de graves, sorres i llims d’antics ventalls 

al·luvials (Qva4-5). No s’ha tingut constància d’antecedents ni s’ha reconegut indicis en els 

reconeixements efectuats relacionats amb moviments de massa, fluxos torrencials o 

inundabilitat. D’altra banda, al sector nord-oriental de l’àrea hi ha la possibilitat que sota 

els dipòsits quaternaris hi hagi guixos. Donada la manca d’indicis i l’aparent manca de 

circulació d’aigües s’ha estimat una perillositat baixa o molt baixa enfront 

esfondraments per a la subàrea A (plànol 1). En qualsevol cas, atesa la incertesa de la 

seva existència, es recomana que els estudis previs a futures actuacions considerin la 

possible presència de guixos en fondària. 

 

L’àrea de la Cometa es troba en un vessant de pendents suaus a moderats sobre graves 

d’antics ventalls al·luvials quaternaris. No es té coneixement d’indicis, ni s’ha reconegut 

indicis relacionats amb moviments de massa, esfondraments, fluxos torrencials o 

inundabilitat. 

 

L’àrea del veïnat del Fluvià està constituïda per cinc petites àrees que es troben sobre 

dipòsits de les terrasses del Fluvià (Vilarrasa, barri de Fluvià i can Xaudiera) o sobre 

gresos i conglomerat eocens (el Cós i Nau). En el reconeixement efectuat, al vessant 

situat per sobre l’àrea de Nau s’ha observat indicis de despreniments de magnitud baixa 

amb una freqüència estimada entre mitjana i alta, de manera que s’ha considerat per al 

subàrea B (plànol 3) una perillositat baixa enfront despreniments. Atesa la fàcil 

accessibilitat i la mida petita dels blocs, es recomana una revisió del sector del vessant 

amb incidència directa als habitatges per identificar possibles blocs susceptibles 

d’inestabilitat. No s’ha tingut constància altres antecedents relacionats amb moviments de 

massa, esfondraments o fluxos torrencials. Tot i que s’ha sabut d’un despreniment proper 

fa uns anys a can Xaudiera sense incidència a les àrees estudiades. Per altra banda, sí 

cal considerar l’existència de zones inundables a les zones properes al Fluvià en les 

àrees del barri Fluvià i d’una part important de can Xaudiera, i per tant, es recomana 

seguir les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa als estudis 

d’inundabilitat i per a la planificació urbanística. 
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L’àrea d’Oix es troba en un vessant de pendents suaus a moderats sobre graves 

al·luvials – col·luvials quaternàries i margues eocenes. No es té coneixement d’indicis, ni 

s’ha reconegut indicis relacionats amb moviments de massa, esfondraments o fluxos 

torrencials. D’altra banda, l’àrea és creuada per un torrent que podria comportar la 

presència de zones inundables i per tant, es recomana seguir les indicacions de l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA) pel que fa als estudis. 

 

 

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. 

 Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una 
distància prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions, ja que es 
poden veure afectades pel progressiu desenvolupament d’inestabilitzacions. 

 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, 20 de juny de 2014 

 

 

  Vist i plau: 

   

   

Marcel Barberà Garcia  Pere Buxó i Pagespetit 

Geòleg  Cap de l’àrea de geotècnia i prevenció 
de riscos geològics Unitat d’enginyeria geològica i risc  
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RESUM 

Estudi d’Identificació de Riscos Geològics a Montagut i Oix 

Àrees Moviments de vessant Esfondraments Fluxos torrencials Inundabilitat 

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

Possibles indicis. 
Perillositat molt baixa o baixa. 
Estudis geotècnics previs 

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

No hi ha cursos fluvials ni torrents 

La Cometa 
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 

No hi ha cursos fluvials ni torrents 

Veïnat del 
Fluvià 

Indicis d’activitat.a Nau 
Perillositat baixa a Nau 
Reconeixement del vessant sobre 
Nau per identificar inestabilitats 

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

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

Zones potencialment inundables al barri 
del Fluvià i a can Xaudiera. 
Es recomana seguir les indicacions de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel 
que fa als estudis d’inundabilitat  

Oix 
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 

Zones potencialment inundables. 
Es recomana seguir les indicacions de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pel 
que fa als estudis d’inundabilitat 
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FITXES 

Àrea de Montagut 

Subàrees A (plànol 1) 

P
er

ill
o

si
ta

t 

Tipus Esfondrament 

Grau Baixa o molt baix 

Propostes Els estudis previs a les noves actuacions haurien de considerar la possibilitat de 
guixos en fondària 

 

Àrea del veïnat del Fluvià 

Subàrea B (plànol 3) (Nau) 

P
er

ill
o

si
ta

t 

Tipus Esfondrament 

Grau Baixa 

Propostes Els estudis previs a les noves actuacions han de preveure la possibilitat de guixos o 
cavitats al subsòl 

 

Riu Fluvià (barri del Fluvià i can Xaudiera)
Perillositat Inundabilitat 
Propostes Planificació urbanística de les zones adjacents segons les recomanacions de l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA) 
 

Àrea d’Oix 

Torrent  
Perillositat Inundabilitat 
Propostes Seguir les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) quant als estudis 

d’inundabilitat 
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