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MUC. Mapa urbanístic de Catalunya
Valor informatiu

Qualificació urbanística

Classificació urbanística Superfície (ha)

Superfície (ha)

 SX    Viari 7,0270

 SF    Ferroviari 1,2101

 SA    Aeroportuari

 SP    Portuari

 SS    Protecció

 SH    Hidrogràfic

 SC    Costaner

 SV    Espais lliures, zones verdes 0,1316

 Total sistema d'habitatge dotacional públic

 SD    Habitatge dotacional públic

 SE    Equipaments 0,2218

 ST    Serveis tècnics i ambientals 12,8606

 Total sistema de comunicacions 8,2371

 Total sistema d'espais lliures 0,1316

 Total sistema d'equipaments comunitaris 13,0824

 Total sistemes 21,4510

 R1    Nucli antic 0,2721

 R2    Urbà tradicional 1,6889

 R3    Ordenació tancada 3,1923

 R4    Ordenació oberta

 R5    Cases agrupades

 R6    Cases aïllades

 A1    Industrial

 A2    Serveis

 A3    Logística

 Total sòl residencial 5,1534

 Total sòl activitat econòmica

 Total zones sòl urbà 5,4979

 SUC   Sòl urbà consolidat 7,5607

 SNC   Sòl urbà no consolidat

 SUD   Sòl urbanitzable delimitat 8,6353

 SND   Sòl urbanitzable no delimitat

 SNU   Sòl no urbanitzable 848,6548

 Total sòl urbà 7,5607

 Total municipal (MUC) 864,8509

 Total sòl urbanitzable 8,6353
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MUC. Mapa urbanístic de Catalunya
Valor informatiu

 M1    Transformació

 M2    Conservació 0,3445

 M3    Mixtos

 Total sòl mixtos i altres 0,3445

 Total sòl urbanitzable delimitat 8,5097

 Total zones sòl urbanitzable 8,5097

 Total sòl urbanitzable no delimitat

 N2    Protecció 180,7734

 N3    Protecció sectorial

 N4    Activitat autoritzada

 D1    Desenvolupament residencial 2,2138

 D2    Desenvolupament d'activitat econòmica

 D3    Desenvolupament mixt 6,2959

 D4    Altres desenvolupaments

 D5    Urbanitzable no delimitat

 N1    Rústic 648,6189

 Total zones sòl no urbanitzable 829,3922

 Densitat neta  (habitants/ha de sòl urbà) 23,15

 % superfície de sòl urbà 0,87

 % superfície de sòl urbanitzable respecte al sòl urbà 114,21

 % de superfície de zona verda 0,02

 Metres quadrats de zona verda per habitant  (m2/hab) 7,52

 % de superfície d'equipaments 0,03

 Metres quadrats d'equipaments per habitant  (m2/hab) 12,67

 % de superfície de serveis tècnics i ambientals 1,49

 Metres quadrats de serveis tècnics i ambientals per habitant  (m2/hab) 734,89

INDICADORS

 % superfície de sòl urbà residencial 0,60

 % superfície de sòl urbà d'activitat econòmica

 % superfície de sòl urbà de mixtos i altres 0,04

 % superfície de sòl urbanitzable 1,00

 % superfície de sòl no urbanitzable 98,13

 % de superfície de sòl destinat a sistemes 2,48

CatalunyaMunicipiIndicadors de classificació de sòl

Perfil del municipi

 % superfície de sòl urbanitzable delimitat destinat a residencial 0,26

 % superfície de sòl urbanitzable delimitat destinat a activitat econòmic

 % superfície de sòl urbanitzable delimitat destinat a mixt 0,73

 Densitat d'habitatges  (habitatges estimats/ha de sòl urbà) 14,81

Comarca

4,17

1,93

46,29

93,90

56,26

29,63

0,02

0,49

0,11

0,69

0,42

0,07

5,62

1,38

58,64

0,54

22,90

0,13

5,50

3,69

2,04

55,28

94,24

28,06

23,64

0,02

0,28

0,21

0,86

0,50

0,11

5,55

0,60

58,38

0,38

36,73

0,28

26,74
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MUC. Mapa urbanístic de Catalunya
Valor informatiu

Sectors desenvolupament

Superfície (ha)
Tipus de

desenvolupament
Edificabilitat

bruta

 Total sectors Pla parcial urbanístic 8,6354

01PPU Pla parcial urbanístic 0,4 Residencial 2,2138

02PPU Pla parcial urbanístic 0,3 Residencial 6,4216
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ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS A PEDRET I MARZÀ 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest estudi d’identificació de riscos geològics (en endavant EIRG) es redacta a petició de l’Ajuntament de 

Pedret i Marzà amb motiu de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i d’acord amb els 

criteris tècnics establerts per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). 

El present Estudi EIRG es realitza a dues escales: a nivell de tot el terme municipal (a escala de treball 

1:5.000) i a nivell dels nuclis urbans subjectes a creixement urbanístic (a escala 1:1.000). 

Figura 1. Situació del terme municipal de Pedret i Marzà (Alt Empordà) i dels principals nuclis de població (planejament 

vigent). 

Font: Elaboració pròpia a partir de les NNSS, 2013. 

El document d’EIRG es realitza en el marc de la interpretació del que estableix la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 

de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, i pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en els articles: 

Article 9- Directrius per al planejament urbanístic: 

1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les determinacions i 

l’execució del planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les 

persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels 

riscs naturals i tecnològics. 
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2. Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el 

benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs. 

... 

Article 47- Règim d’ús del sòl no urbanitzable 

5. L’autorització de les actuacions específiques d’interès públic a què es refereix l’apartat 4 ha de justificar 

degudament que l’àmbit d’actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin 

incompatibles, per raó dels seus valors, per l’existència de riscs o pel fet d’estar subjecte a limitacions o a 

servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions que s’autoritzin no han de disminuir 

de manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d’afectar de manera negativa la connectivitat territorial. 

... 

Article 51- Directrius per a les llicències d’edificació en sòl no urbanitzable 

2. Les llicències municipals per a l’edificació en sòl no urbanitzable han de fixar les condicions especials que 

s’han d’adoptar, a càrrec de les persones interessades, per a l’obtenció dels subministraments necessaris i 

l’assoliment dels nivells de sanejament adequats, amb les degudes garanties de seguretat, salubritat i no-

contaminació que tinguin en compte els riscs geològics, naturals i tecnològics. En tot cas, s’aplica a aquestes 

condicions d’edificació el que estableix per a les edificacions en sòl urbà l’article 41.3. 

... 

Article 87- Informe de les comissions territorials d’urbanisme en la tramitació del planejament urbanístic derivat 

d’aprovació municipal i comarcal 

3. Són motius d’interès supramunicipal, als efectes del que estableix l’apartat 2: 

c) La compatibilitat amb el risc preexistent, d’acord amb els indicadors dels riscs geològics i de protecció civil 

disponibles. 

... 

1.1. EMPLAÇAMENT 

El municipi de Pedret i Marzà té una superfície de 8,6 km2 i s'estén pel sector septentrional de la plana de l'Alt 

Empordà, a la conca de la Muga, fins a tocar, pel SE, a l'antiga riba del desaparegut estany de Castelló. Aquest 

municipi pren el nom dels dos agrupaments de població que en formen part; Pedret, a llevant, és un lloc de 

població dispersa on hi ha l'església parroquial. Marzà, a 1 km a ponent, és un nucli de població agrupada i la 

capital administrativa. El límit del terme limita al N amb els municipis de Garriguella i Vilajuïga, a l’E amb Pau, i  

al S i a l’O amb Peralada. 

El territori és totalment pla, només amb alguns afloraments rocosos que formen ondulació o minúsculs tossals. 

Al NE del poble de Marzà aflora un mantell basàltic. És regat per la riera de Pedret, que travessa de S a N la 

part oriental del terme, riera que es forma, dintre el terme municipal, per la unió de la riera de Vilajuïga, que 

davalla de la serra de Rodes, i la riera de Garriguella, escòrrec dels estreps de l'Albera, amb la riera de 

Volterós, que davalla de la serra de la Baga d'en Ferran. Antigament desembocava a l'estany de Castelló; ara, 

per mitjà de sèquies, les seves aigües desguassen a la Mugueta, per la dreta. Aquesta zona, a l'extrem sud-

oriental del municipi, pertany al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 
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El tren de Barcelona a França travessa el sector occidental del terme i passa a pocs metres de Marzà, on no 

hi ha, però, baixador. Aquest poble es comunica per un camí amb l'estació més pròxima, que és la de Vilajuïga, 

al NE. El traçat de la carretera N-260 de Figueres a Portbou és paral·lel, en aquest tram, a la via del tren. 

Marzà hi enllaça per mitjà d'un curt ramal. Una carretera local porta de Pedret a Pau i a la carretera de Roses a 

Vilajuïga. Diversos camins veïnals menen a Vilanova de la Muga i a Castelló d'Empúries. 

El territori municipal és pràcticament del tot conreat. Hi ha una reduïda zona de regadiu, que és en 

increment, sobretot a ponent de Marzà. Al secà es planta blat, ordi, civada, blat de moro, llegums i farratge, i 

als terrenys més pedregosos hi ha vinya i olivera. La ramaderia, sobretot porcina, ovina i bovina, és un dels 

recursos econòmics principals.  

Com a activitats destacables en el sòl no urbanitzable cal mencionar l’Abocador Comarcal de l’Alt Empordà 

(en funcionament des de maig de 1988). La instal·lació dona servei als 68 municipis de la comarca i a les 

empreses de la comarca que vulguin abocar-hi residus comercials assimilables a residus sòlids urbans (RSU). 

És un abocador que tracta aproximadament unes 100.000 tones anuals de residus, té una capacitat de 

tractament de lixiviats de 16.425 m3 i de tractament de metà de 1.524.240 m3. També cal mencionar en el sòl 

no urbanitzable l’existència de la Bassa de Can Serra. Es tracta d’una bassa artificial que recull aigua 

procedent de l’Embassament de Boadella la qual es destina a reg (veure Mapa 1 – Emplaçament i Espais 

Naturals Protegits). 

Des del punt de vista orogràfic, les terres que formen el municipi de Pedret i Marzà estan situades a la 

depressió tectònica de l’Alt Empordà, a pocs quilòmetres de la costa. Forma part de la conca de la Muga, en 

concret de la Conca del Rec Madral (Mugueta). 

El territori és totalment pla, només amb alguns afloraments rocosos que formen ondulació o minúsculs tossals. 

Al NE del poble de Marzà aflora un mantell basàltic. És regat per la riera de Pedret, que travessa de S a N la 

part oriental del terme, riera que es forma, dintre el terme municipal, per la unió de la riera de Vilajuïga, (que 

davalla de la serra de Rodes), i la riera de Garriguella, (un escòrrec dels estreps de l'Albera), amb la riera de 

Volterós (que davalla de la serra de la Baga d'en Ferran).  

La part est del municipi és plana, cap a la zona nord-oest, el municipi, es comença a elevar. El punt més alt del 

municipi es troba a la Serra de Tinyós amb una altitud de 74,4 msnm (al límit NW del terme municipal), i el punt 

més baix es troba a la zona del camp dels Cascalls i la Joncassa, prop del rec d’en Coll, amb una altitud de 3,7 

msnm (al límit SE del terme municipal). 

El poble de Marzà es troba emplaçat en un pujol de 22 m d’altitud. 

El pendent predominant al terme municipal és inferior al 10%, a excepció del límit NW on hi ha la zona més 

muntanyosa del terme (Serra de Tinyós, els entorns de les Encontrelles i el pendents antròpics generats per 

l’abocador comarcal). 

Pel que fa a la orientació predominant del pendent, domina la orientació E i NE, en direcció al mar. 

Segons l’article 9.4 de la Llei d’urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) el planejament urbanístic ha de preservar 

de la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%. 
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Figura 2. Pendent i orientació al terme municipal de Pedret i Marzà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases topogràfiques 1:5.000 de l’ICC, 2013. 
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Al terme municipal de Pedret i Marzà no s’hi troba cap zona humida inclosa en l’Inventari de Zones humides 

de Catalunya. Tanmateix és pràcticament adjacent al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà a través de la 

plana al·luvial de la Muga. 

Finalment pel que fa a surgències naturals, al municipi s’identifiquen dues fonts: La Font (horts de Marzà) i la 

Font de l’Ullal (horts Prat Comú). 

Des de la via del ferrocarril de Barcelona a Portbou fins a mar, -per tant més de la meitat SE del terme 

municipal de Pedret i Marzà-, s’hi troba l’aqüífer protegit dels Deltes dels rius Fluvià i Muga. Aquest aqüífer 

es troba inclòs en el Decret 328/1988, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de 

procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya (veure mapa 1- Emplaçament i Espais Naturals 

protegits). 

No obstant, el municipi de Pedret i Marzà no és zona vulnerable en relació amb la contaminació de nitrats 

segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la 

contaminació de nitrats procedents de fonts agràries ni segons el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel 

qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 

agràries. 

 

1.2. 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. El risc 

geològic és un factor més, entre molts d’altres, a tenir en compte en la planificació i la regulació urbanística 

segons la legislació vigent. El planejament urbanístic ha de permetre assolir un nivell adequat de protecció 

enfront els riscos naturals i ha de preservar de la urbanització i l’edificació aquelles zones de 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 de Pedret i Marzà s’ha realitzat el 

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

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 de la mateixa forma; com a sòl urbà, d’ocupació 

continuada de persones. 

Els riscos específics a estudiar corresponen a qualsevol fenomen de tipus geològic que pugui comportar un risc 

per a les persones, les edificacions i les infraestructures. Els fenòmens a considerar són els següents: 

- Despreniments (caiguda de blocs, blocades, allaus de roques) 

- Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sòls o roques, reptacions) 

- Fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls o corrents de fluxos hiperconcentrats associats a 

cons de dejecció) 

- Allaus 
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- Esfondraments (subsidències, col·lapses) 

- Terratrèmols i Sismicitat 

- Inundabilitat (en base als treballs previs de l’Agència Catalana de l’Aigua) 

- Aqüífers vulnerables d’especial interès per al consum urbà 

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. Aquesta assignació s’ha fet de forma 

qualitativa/quantitativa a partir del treball de camp.  

A partir d’aquests paràmetres i consideracions, 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 addicional, 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. 

- 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 
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detalladament determinats aspectes de la perillositat geològica i els seus possibles efectes sobre 

l’actuació projectada. 

1.4. METODOLOGIA 

Els treballs realitzats per tal d’assolir l’objectiu plantejat, s’han ajustat estrictament a la metodologia establerta 

per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), amb la valoració qualitativa/quantitativa addicional del grau de 

perillositat. Com a eina de suport s’ha utilitzat el document elaborat per l’IGC per a l’avaluació preliminar de la 

perillositat geològica natural de les àrees urbanes, urbanitzables i altres àrees susceptibles d’urbanització, 

edificació o pública concurrència, que duu per títol: “Criteris bàsics per a la realització de l’estudi d’Identificació 

de Riscos Geològics (EIRG)”. 

1.4.1. Anàlisi de la documentació de base i el treball de camp 

L’anàlisi de la documentació de base i el treball de camp tenen com a producte final un inventari de fenòmens i 

d’indicis d’activitat geològica. Aquest inventari inclou tant els fenòmens documentals, dels quals se’n coneix la 

data aproximada, com els obtinguts a través d’un anàlisi geomorfològic, sense data coneguda. 

L’existència, identificació i localització d’aquests fenòmens s’ha realitzat seguint les fases següents: 

 Documentació de base. 

- Mapa geològic de Catalunya 1:25.000 editat per l’IGC, en concret la fulla Castelló d'Empúries 

258-2-1 (78-21). 

- Butlletins sismològics anuals editats per l’IGC. 

 Treball de camp. 

- Revisió de la cartografia geològica disponible. 

- Inventari de fenòmens i indicis d’activitat geològica. 

- Inventari d’indicis geomorfològics i estructurals. 

1.4.2. Anàlisi de la susceptibilitat 

S’entén per susceptibilitat la possibilitat que en una àrea geogràfica esdevingui o es vegi afectada per un 

fenomen natural (González de Vallejo, 2002). Es consideren zones susceptibles tant les zones on s’ha generat 

el fenomen (zona de sortida) com les zones que es poden veure afectades pel seu recorregut (zones de 

trajecte i arribada). 

L’anàlisi de la susceptibilitat és indispensable per determinar l’àrea d’influència dels possibles fenòmens, ja que 

la susceptibilitat és la possibilitat que una àrea geogràfica esdevingui o es vegi afectada per un fenomen 

natural. Aquesta es realitzarà a partir de l’anàlisi detallada del conjunt de les dades obtingudes en la 

documentació de base i els treballs de camp, juntament amb mètodes empírics que puguin ser d’aplicació. 

La delimitació de les zones de susceptibilitat es realitza a partir de: 
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1. L’inventari de fenòmens, indicis d’activitat geològica i indicis geomorfològics. 

2. La identificació de les litologies i morfologies del terreny favorables. 

3. La comprovació i correcció dels mapes de susceptibilitat obtinguts mitjançant l’anàlisi SIG (Sistemes 

d’Informació Geogràfica). 

Per últim, l’anàlisi de la susceptibilitat es realitza de forma separada pels diferents fenòmens considerats 

(despreniments i esllavissades), ja que cadascun dels fenòmens presenta característiques i processos 

desencadenants propis. 

 

2. CLIMA I PLUVIOMETRIA 

El clima de Pedret i Marzà és el Mediterrani Litoral Nord i es caracteritza per una distribució de la precipitació 

irregular, amb un total anual escàs i amb un règim pluviomètric TPHE. Referent al règim tèrmic, els hiverns són 

moderats i els estius són calorosos atenent a la influència marítima. El període lliure de glaçades comprèn els 

mesos de maig a setembre.   

En general s’hi donen temperatures compreses entre els 14-16ºC i precipitacions mitjanes anuals que oscil·len 

entre els 650 mm i els 700 mm. Les precipitacions dels entorns climàtics mediterranis es caracteritzen per una 

notable variabilitat interanual i una elevada variabilitat diària. Les pluges totals anuals s’allunyen, irregularment, 

de les pròpies mitjanes i condicionen anys pluviomètrics de caràcter sec o molt plujosos. Es tracta d’un clima 

de tipus sec/subhumit (C1) amb índex d'humitat de Thornthwaite d’entre -20 a 0, i amb un dèficit hídric anual 

de 200 a 300 mm. 

A conseqüència de l’aparició irregular i extrema de les precipitacions, tenen lloc diferents episodis de sequeres 

i inundacions puntuals, com a principals riscos d’origen meteorològic dins la naturalesa climàtica del territori 

municipal. 

L’observatori oficial més pròxim de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del Servei 

Meteorològic de Catalunya es troba a Castelló d’Empúries (a uns 5,5 km del terme municipal de Pedret i 

Marzà). L’altitud de l’estació és de 2m sobre el nivell del mar i s’ubica en les coordenades (507.535,4.677.438). 

L’estació va començar a funcionar l’any 2000. 

A continuació s’aporten les dades més recents disponibles al Servei Meteorològic de Catalunya per a l’estació 

de Castelló d’Empúries (Anuari de dades meteorològiques 2011). 
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Figura 3. Anuari de dades meteorològiques de l’EMA de Castelló d’Empúries Any 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Anuari de dades meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya, 2013. 

L’estació de Castelló d’Empúries disposa de sensor de vent, per aquest motiu a continuació s’aporta la direcció 

i la velocitat del vent. L’altura del sensor de vent s’hi troba a 2 m i dista menys de 6 km del terme municipal de 

Pedret i Marzà. 

La direcció predominant del vent (a 2 m) és NW i la velocitat mitjana de 1,6 m/s. 
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Figura 4. Rosa dels vents i velocitat mitjana del vent a l’EMA de Castelló d’Empúries (a 2 m). Any 2011. 

Font: Anuari de dades meteorològiques del Servei meteorològic de Catalunya, 2013. 

Segons el Mapa de recursos eòlics de Catalunya, la velocitat mitjana del vent a 60m es troba en la major 

part del municipi entre 6,0 i 6,5 m/s, si bé en determinades zones fins i tot és superior (entre 6,5 i 7 m/s). La 

velocitat del vent a 80m es troba en tot el municipi entre 6,5 i 7  m/s.  

Atès que es considera que 5,5 m/s és el llindar a partir del qual una zona és eficient per a la generació 

d’energia eòlica, tot el terme municipal és apte per a la implantació d’instal·lacions d’energia eòlica. 

 

3. MARC GEOLÒGIC 

L’Alt Empordà està situat, en bona part, en una depressió tectònica reblerta de sediments dipositats 

durant el neogen i el quaternari. El terme municipal de Pedret i Marzà es situa al sector oriental del Pirineu 

Axial i al N de la Depressió de l’Empordà. La depressió de l’Empordà correspon a una depressió tectònica que 

s’enfonsa de manera progressiva en direcció O-E com a conseqüència de la formació d’un conjunt de falles 

esglaonades de direcció NO-SE, entre les que cal destacar la falla de la Jonquera-Figueres; i està reblerta per 

materials neògens. De forma local, tots aquests materials es troben parcialment recoberts per sediments 

al·luvials associats a la dinàmica hídrica de la Muga i dels seus tributaris. 

Els dipòsits al·luvials quaternaris són doncs els materials principals del rebliment de la depressió de 

l’Empordà. En alguns sectors, com a la plana que s’estén a l’est de Figueres, els dipòsits de materials propis 

d’aquesta edat geològica constitueixen diverses terrasses i els cursos fluvials, amb els seus escarpaments, les 

fan ben visibles. Intercalats amb aquests dipòsits hi ha acumulacions lineals de sorres de mida de gra mitjà i 

mitjà-groller que solquen la plana al·luvial. El seu gruix pot assolir els 7-8 m i s’interpreten com a lleres fluvials 

fòssils, també d’edat holocena. 
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Altres dipòsits detrítics d’edat pliocènica i amb una composició semblant: argiles amb intercalacions de sorres i 

graves, es localitzen al sector nord-oriental. Aquests materials afloren a les proximitats de Sant Climent 

Sescebes i Peralada, i s’estenen vers el sud i sud-est fins a les proximitats de Castelló d’Empúries. El nucli de 

Marzà es situa sobre d’aquest dipòsit. 

La connexió entre els massissos i les serralades cap a l’est, amb la costa, és progressiva a causa de la 

presència de vessants suaus, entre turons marginals, constituïts per sediments de rebliment de conca. 

Aquestes formacions determinen el que s’anomenen també aspres. Aquests són els terrenys formats per 

ondulacions procedents de cadenes de muntanyes que emmarquen la plana al·luvial pel nord i el nord-est. Són 

terminals paleozoiques o mesozoiques formades per rengles de pujols arrodonits i terrasses d’erosió en procés 

de pre-aplanament, en els relleus de les serralades marginals de l’Albera i de la serra de Rodes. Comprenen 

les terres situades entre Figueres i Pedret i Marzà.  

Cal destacar les manifestacions volcàniques neògenes del municipi de Pedret i Marzà. L’activitat 

volcànica del territori gironí s’associa a les fractures de la distensió alpina que s’inicià al miocè superior i va 

afectar els marges de la fossa tectònica de l’Empordà. L’activitat volcànica de l’Alt Empordà es va produir 

durant la segona meitat del miocè, amb diverses erupcions estrombolianes que varen generar colades de laves 

basanítiques i basàltiques. Els cons volcànics foren erosionats i només queden ruïnes volcàniques i fragments 

de colades de lava o xemeneies desmantellades. Moltes erupcions foren completament cobertes per la 

sedimentació posterior. Les restes dels materials piroclàstics, produïts durant el miocè superior, tenen una edat 

entre als 6 i 14 milions d’anys. Avui en dia es troben recoberts pels sediments marins i continentals més 

moderns que terraplenen la plana.   

Les restes volcàniques de la comarca són magmes basàltics, que van donar lloc a erupcions estrombolianes o 

hidromagmàtiques. Existeixen onze afloraments volcànics a la comarca de l’Alt Empordà. El cas de mas Serra 

(a Pedret i Marzà) és un aflorament basàltic però de dimensions més reduïdes. 
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Figura 5. Mapa geològic del terme municipal de Pedret i Marzà. 

Font: Mapa geològic de Catalunya 1:25.000. Full 258-2-1 (78-21), Castelló d’Empúries, 2013. 

En concret, els materials que conformen la litologia i el substrat del municipi de Pedret i Marzà són: 

Cenozoic 

Quaternari 

Qlla: Argiles, llims i sorra de gra fi i mitjà que contenen un cert percentatge de graves i gravetes. El 

gruix d’aquests dipòsits és força irregular i arriba a assolir fins a 3m. Aquests materials es 

reconeixen en la majoria de torrents que solquen el territori i s’interpreten com a dipòsits de llera de 

torrents actuals. Cronològicament corresponen a l’Holocè actual i són correlacionables amb els 

dipòsits de barra fluvial (Qt0). 

Qpa: Argiles, llims, sorres i graves. Corresponen als dipòsits dels darrers episodis del rebliment de la 

plana al·luvial per part dels rius Manol i Muga, així com de les rieres de Garriguella i Vilajuïga, en 

règim de funcionament meandriforme. L’edat atribuïda a aquests dipòsits és l’Holocè i poden 

correlacionar-se amb les terrasses Qt0, Qt0’ i Qt1. 

Qpd: Argiles i llims de color gris i negre, amb ocasionals nivells lenticulars de sorra i graves. 

Contenen matèria orgànica vegetal en estat de descomposició. Són zones que s’inunden molt 

Ggd

NB

NPPa

NPPg

Qac

Qc

Qe

Qea

Qg

Qlla

Qpa

Qpd

Qv1g

ventall

€Opn

Geologia (Epígrafs)
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ocasionalment, localitzades a les parts més internes de la plana al·luvial. L’edat que se’ls atribueix 

és Holocè. 

Qe: Argiles i llims arenosos amb cert contingut en matèria orgànica. La potència és decimètrica-

mètrica. S’interpreten com a dipòsits de zona endorreica a causa de l’acumulació temporal d’aigües 

en zones deprimides. Cronològicament corresponen a l’Holocè. 

Qac: Argiles amb sorres i llims que contenen còdols aïllats. El gruix és escala decimètrica-mètrica. 

La distribució espacial dels dipòsits és irregular i es concentren, dominantment, a les zones on 

afloren els materials argilosos pliocens (NPPa). Corresponen a dipòsits poligènics de tipus 

fluviotorrencial amb aportacions laterals. S’interpreten com a sediments de caràcter al·luvial-

col·luvial. Cronològicament corresponen a l’Holocè. 

Qc: Argiles amb sorres i llims que contenen còdols aïllats. El gruix varia entre decimètric i mètric. 

Corresponen a dipòsits col·luvials recolzats als relleus que constitueixen el substrat prequaternari. 

Cronològicament s’interpreten com a holocens. 

Qg: Sorres, llims i argiles, amb còdols aïllats de litologia variada. Els còdols són centimètrics i força 

rodats, en provenir dels que conformen la formació pliocena sobre la qual s’assenta aquesta unitat. 

Aquests dipòsits recobreixen els sediments pliocens al vessant oriental de la serra encapçalada pel 

puig de la Mala Veïna. La potència és d’escala mètrica (2-3 m). S’interpreten com a glacis 

d’acumulació i es poden correlacionar amb els materials al·luvials recents. Cronològicament 

s’interpreten com a dipositats durant la part final del Plistocè i la base de l’Holocè. 

Qea: Argiles i llims arenosos o sorres amb alguns còdols angulosos aïllats. Són dipòsits de poca 

entitat i de molt poc gruix producte de la meteorització de la mateixa formació sobre la qual 

s’assenten. Solen trobar-se afectats per activitats antròpiques (conreus) i s’interpreten com a eluvial 

degradat antròpicament. Cronològicament corresponen a l’Holocè i són correlacionables amb els 

dipòsits actuals. 

Qv1g: Graves amb matriu sorrenca. Els còdols són força rodats i presenten una lleugera cimentació. 

Es poden observar algunes estructures tractives corresponents a solcs i barres fluvials. Els còdols 

són de pissarres, gresos, quars i granitoides, procedents de formacions paleozoiques erosionades 

de la zona d’on provenen les rieres de Garriguella, Quermançó i Vilajuïga. Aquests materials 

s’interpreten com a dipòsits de ventalls al·luvials corresponents a la terrassa 1 (Qt1), i possiblement 

la seva part basal a la terrassa 2 (Qt2). L’àrea d’aflorament es d’escala mètrica. S’atribueixen al 

Plistocè superior. 

Terciari (Neogen) 

NPPg: Graves heteromètriques alternant amb nivells de sorres. Presenten nombroses cicatrius 

internes. Localment s’intercalen nivells d’argiles vermelles. Els còdols són de pissarres, gresos, 

quars i roques metamòrfiques del paleozoic (Cambro-Ordovicià). La matriu dels nivells 

conglomeràtics és de sorra. El sentit dels paleocorrents és cap el S-SE. Lateralment, i en el sentit 

dels paleocorrents, aquests sediments passen a la unitat NPPa. S’interpreten com les fàcies 
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proximals del ventall al·luvial de Peralada. El gruix total estimat és de 60 m. S’atribueixen al Plicoè 

per correlació amb els sediments marins (NPsm). 

NPPa: Argiles amb intercalacions de sorres i graves. Aquesta unitat està constituïda principalemtn 

per argiles grises entre les quals s’intercalen canals de graves i sorres. Els nivells canalitzats tenen 

una continuïtat lateral decamètrica i gruixos mètrics. Els paleocorrents són de sentit S-SE. A les 

àrees distals disminueixen progressivament la quantitat i dimensions dels cossos canalitzats, i 

augmenta la proporció de sediments fins. Localment les argiles tenen nòduls de ferro. Els còdols 

dels nivells de graves són de pissarres, gresos, quarts i roques metamòrfiques paleozoiques 

(Cambro-Ordovicià) i localment de basalt. Corresponen a les parts distals de la unitat NPPg. 

S’interpreten com a fàcies de plana al·luvial argilosa del ventall de Peralada, amb esporàdics canals 

de graves i sorres d’escassa entitat. El gruix total estimat és de 40-50m. S’atribueixen al Pliocè per 

correlació amb els sediments marins (NPsm). 

NB: Basalts olivínics. La textura és porfírica amb fenocristalls d’augita i d’olivina, que sovint està 

alterada a iddingsita; la matriu està formada majoritàriament per micròlits de plagiòclasis, olivina, 

augita i minerals opacs, amb textura fluïdal o amb intercreixements. Formen dos petits afloraments 

que corresponen a restes de xemeneies volcàniques, L’aflorament de Pedret està recobert 

parcialment per dipòsits pliocens (NPPa). S’atribueixen al Neògen per correlació amb l’altres roques 

volcàniques de l’Alt Empordà. 

Paleozoic (Carbonífer superior – Permià) 

Ggd: Granodiorita amb biotita i hornblenda. La textura és granelluda holocristal·lina de gra mitjà o 

groller, constituïda per quars, plagiòclasi, feldespat potàssic, biotita i hornblenda en menor proporció. 

Com a accessoris té allanita i minerals secundaris del grups de l’epidot. Localment hi ha cossos 

mètrics de leucogranits i a més conté nombrosos enclavaments melanocràtics. Els contactes amb 

els materials de Cambrià-Ordovicià (€Ogp-MC) són intrusius i hi ha nombrosos septes de materials 

metasedimetnaris de dimensions mètriques. Localment està afectada per una foliació de 

desenvolupament irregular que li confereix caràcter gnèissic (ortogneis). Els límits entre els ortogneis 

i la roca no deformada són graduals. Els ortogneis formen dues feixes d’orientació NE-SE; sovint 

estan retrogradats a roques en fàcies dels esquits verds (roques albítico-clorítiques) de dimensions 

no cartografiables. Granodiorita de Rodes. Emplaçada durant l’orogència herciniana. 

Paleozoic (Cambrià - Ordovicià) 

€Opn: Pissarres negres amb intercalacions de nivells de sorres fines de poc gruix i trams ampelítics 

amb sulfurs, òxids i hidròxids de ferro. Afloren de forma restringida al nord de Pedret sense que es 

pugui establir amb d’altres unitats del Cambrià-Ordovicià (€Opn). Estan afectades ple metamorfisme 

de contacte (MC). Aquesta unitat és azoica i per correlació amb nivells de litologia similar a la zona 

de Roses. S’atribueixen al Cambrià-Ordovicià. 
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Pel que fa a la tectònica, el terme municipal es troba creuat, en direcció NW-SE, per una falla normal 

suposada fossilitzada. La fase tectònica extensiva que va afectar el marge mediterrani peninsular durant el 

neogen i el quaternari va originar la plana empordanesa. Entre aquestes falles destaquen les falles d’Albanyà, 

la Jonquera- Figueres i Garriguella- Roses. Els materials de rebliment de la conca corresponen als períodes 

miocè i pliocè, marins i continentals. La depressió de l’Empordà s’enfonsa d’oest a est com a conseqüència 

d’importants falles graonades de direcció nord-oest a sud-est. En tota la comarca també es localitzen 

manifestacions volcàniques, sobretot del neogen, lligades als moviments tectònics d’aquesta zona. 

No s’identifica en el municipi cap espai d’interès geològic recollit en l'Inventari d'Espais d'Interès Geològic de 

Catalunya.  

Edafològicament, els sòls de la comarca presenten una textura sorrenca llimosa, especialment a les parts 

més altes i també a gran part de la plana a causa, principalment, de la composició del material parental. En 

molts llocs dels terraprims i de la plana, on la fracció argilosa és més abundant, producte d’una meteorització 

més intensa sobre el material parental, els sòls presenten una classe textural generalment sorrenca llimosa 

franca. En canvi, a les zones d’aiguamolls i a les closes la textura és generalment argilosa per l’acumulació de 

sediments fins procedents de l’entorn. 

A les zones de la plana la tipologia dels sòls es manté invariable en la majoria dels casos. Predominen els 

entisòls en tota la plana en funció de les característiques del material parental, les condicions de pH i les 

escasses aportacions de matèria orgànica humificada. Això permet identificar aquests sòls com a poc 

evolucionats, generalment afectats per processos erosius que contribueixen a la decapitació difusa dels 

horitzons superficials immadurs.  

D’altra banda, les franges de material al·luvial dels terrenys del quaternari, que corresponen generalment a 

sòls cultivats, presenten les mateixes característiques, encara que la profunditat és més elevada i el continu 

rejoveniment per les pràctiques de conreu ha permès la formació d’un horitzó mineral superficial difús, amb 

incorporació de matèria orgànica humificada com a resultat de les aportacions externes. Aquests entisòls 

corresponen a xerofluvents o udifluvents i són els majoritaris al terme municipal de Pedret i Marzà. 

Finalment, no hi ha constància de cap sòl contaminat al terme municipal de Pedret i Marzà, ja que no s’hi ha 

desenvolupat mai cap activitat potencialment contaminant de l’Annex I del Real decret 9/2005, de enero, por el 

qual se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criteros i estándares 

para la declaración de suelos contaminados.  

4. HIDROLOGIA SUPERFICIAL I ZONES HUMIDES  

La plana del municipi de Pedret i Marzà està formada per les antigues aportacions del riu Muga. La plana 

al·luvial de l’Empordà està formada pels lòbuls deltaics de la Muga i del Fluvià, que ha facilitat la formació 

d’estanys i zones palustres entremig i de maresme i estanys litorals al davant de la línia de costa (Parc Natural 

dels Aiguamolls de l’Empordà). 

Durant segles aquesta plana va ser ocupada per aiguamolls. En el pla s’hi havia conreat arròs aprofitant la 

naturalesa del terreny. Actualment es pot considerar totalment dessecat, malgrat les inundacions puntuals en 

època de fortes pluges (prop de la riera de Pedret). 
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Aquestes terres dessecades es van convertir en camps de conreu a la meitat del segle XX. D’aquest procés de 

dessecació encara en resten els recs, com una xarxa d’infraestructures hidrològiques, útils en la actualitat i que 

possibiliten el conreu de regadiu. La xarxa de recs es concentra bàsicament en la part S-E del municipi, on el 

nivell freàtic és alt i els conreus de regadiu estan més estesos. 

El principal curs del municipi és la Riera de Pedret, que travessa de S a N la part oriental del terme, riera que 

es forma, dintre el terme municipal, per la unió de la riera de Vilajuïga, que davalla de la serra de Rodes, i la 

riera de Garriguella, escòrrec dels estreps de l'Albera, amb la riera de Volterós, que davalla de la serra de la 

Baga d'en Ferran. Antigament desembocava a l'estany de Castelló; ara, per mitjà de sèquies, les seves aigües 

desguassen a la Mugueta, per la dreta. 

La zona de la plana de Pedret i Marzà està creuada per una gran nombre de recs secundaris i canals que 

ajuden a mantenir eixuts els camps i permeten la recollida i evacuació de les aigües de pluja cap a les rieres 

principals. D’entre ells destaca el Canal del Pantà de Boadella que recull les aigües a la Bassa de Can Serra, 

que es destina a reg. 

A la conca de la Muga hi ha dues comunitats de regants: la del marge dret i la del marge esquerre. El terme 

municipal de Pedret i Marzà forma part de la Comunitat de Regants del Marge Esquerre de la Muga que té 

uns 646 regants i gestiona una superfície de reg de 4.633 ha, bàsicament de conreus de fruita dolça, farratges i 

cereals. La comunitat de regants té una dotació de 3.800 m3/ha/any. 

El terme municipal de Pedret i Marzà forma part de la Conca del Rec Madral (Mugueta).  

A Pedret i Marzà no s’hi troba cap zona humida inclosa en l’Inventari de Zones humides de Catalunya. 

Tanmateix és pràcticament adjacent al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà a través de la plana al·luvial 

de la Muga. 

Finalment pel que fa a surgències naturals, al municipi s’identifiquen dues fonts: La Font (horts de Marzà) i la 

Font de l’Ullal (horts Prat Comú). 
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Figura 6. Xarxa hídrica al terme municipal de Pedret i Marzà. 

 
 Font: Elaboració pròpia, 2013. 

Taula 1.Principals cursos fluvials de la conca del rec Madral. 

Conca Subconca Principals Afluents Àrea (Km2) Longitud (Km) 

Rec Madral Riera de Pedret 

Riera de Garriguella 41,6 8,9 

Riera de Vilamaniscle 6,5 4,8 

Rec de Fontanilles - - 

Riera de Boterós 5,4 3,9 

Riera de Vilajuïga 37,7 6,4 

Rec de les Fonts 3,9 5,5 

Rec de Quermançó 3,5 4,4 

Riera de Santa Coloma 2,4 3,8 

Font: Vehí, M et al (1196) Cartografia temàtica de les terres gironines. Higrografia. UdG, DdG, 2013. 
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Canal del Pantà de Boadella

Bassa de Can Serra

Canals i recs

Cursos superficials

Masses d'aigua
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Xarxa hidrogràfica de Pedret i Marzà
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5. AQÜÍFERS I ABASTAMENT- SANEJAMENT D’AIGUA 

Segons la informació de l’Agència Catalana de l’Aigua de les masses d’aigua associada al document IMPRESS 

(caracterització, pressions i impactes i avaluació del risc d’incompliment dels objectius de la Directiva marc de 

l’aigua), dins del terme municipal de Pedret i Marzà hi conflueixen 2 masses d’aigua subterrània: Empordà 

(6), i Fluviodeltaic del Fluvià-Muga (32). 

Figura 7. Masses d’aigua subterrània definides per l’ACA a Pedret i Marzà (correspondència amb les unitats aqüíferes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 2013. 

Massa Empordà 

Codi 06 

Àmbit Conca neògena de l’Empordà 

Conca hidrogràfica 
Fluvià, la Muga, Ter, Daró, Rieres litorals la Muga, Rieres litorals Fluvià, Rieres 

Costa Brava Centre 

Principals tipologies Detrítics no al·luvials i al·luvials 

Característiques hidràuliques 

dominants 
Aqüífers lliures i confinats associats i multicapa 

Altres característiques Zona vulnerable per nitrats 

Aqüífers 

Aqüífers dels neògens de l’Empordà 

Aqüífer al·luvial del Fluvià (sector Esponellà/Sant Miquel) 

Aqüífers locals dels neògens de les Pregavarres 

Aqüífer lliure a multicapa dels neògens de l'Empordà

Aqüífer superficial  de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga
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Piezometria i flux 

La recàrrega natural s’efectua a partir de les aportacions influents dels rius que 

travessen la massa.  

En el sector comprès entre les Pregavarres i el Ter i el Daró, el flux regional té 

orientació NNE, és a dir, en direcció al riu. 

Vulnerabilitat intrínseca Alta-moderada 

Impactes comprovats 

L'impacte més important són les elevades concentracions de nitrats amb 

mitjanes superiors a 50 mg/l i valors puntuals de més de 125 mg/l. 

Hi ha risc d’incompliment sobre l’estat químic com a conseqüència de pressions 

altes de: les dejeccions ramaderes, els abocaments industrials, i l’extracció 

d’àrids. 

L’impacte sobre l’estat quantitatiu és moderat. 
 

Massa Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga 

Codi 32 

Àmbit Plana al·luvial del Baix Fluvià i la Muga 

Conca hidrogràfica Fluvià i la Muga 

Principals tipologies Detrítics no al·luvials i al·luvials 

Característiques hidràuliques 

dominants 
Aqüífers lliures i confinats associats  

Altres característiques 
Zona vulnerable per nitrats 

Zona litoral amb risc d’intrusió salina 

Aqüífers 
Aqüífer superior de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga 

Aqüífer profund de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga 

Piezometria i flux 

La recàrrega natural es produeix per infiltració directa de l’aigua de pluja, des 

de l’aqüífer al·luvial del Fluvià i des de l’aqüífer multicapa dels neògens de 

l’Empordà. 

A nivell regional el flux presenta una orientació W-E, seguint la direcció dels 

rius, amb períodes temporals i trams en què pot predominar el règim 

d’influència o efluència.  

Vulnerabilitat intrínseca Alta 

Impactes comprovats 

Els impactes més important són per nitrats amb valors mitjans superiors a 50 

mg/l i per metalls. Localment es detecten amoni i plaguicides en 

concentracions notables.  

Hi ha risc d’incompliment sobre l’estat químic com a conseqüència de 

pressions altes de: l’agricultura intensiva, els abocaments industrials, 

l’extracció d’àrids, els sòls contaminats, l’abocament d’EDARs, i de les 

extraccions costaneres causants d’intrusió salina. 

L’impacte sobre l’estat quantitatiu és moderat. 
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Aquestes masses d’aigua subterrània estan constituïdes per diferents aqüífers interrelacionats entre ells: 

 Aqüífer lliure o multicapa dels neògens de l’Empordà (en profunditat): Ocupa el 93% de la massa i 

s’estén en les cubetes anomenades de Fallines i Riumors, entre el Pla de l’Estany, el Gironès i l’Alt 

Empordà. Està constituït per una alternança de graves i sorres semiconsolidades amb intercalacions 

argiloses i d’unitats llim-argiloses, són fàcies de ventall al·luvial procedents del Sistema Transversal, 

del Pirineu Oriental i els relleus paleògens de l’Alt Empordà. En el sector més proper al litoral presenta 

unitats de platges de sorres i còdols (fàcies litorals), que constitueixen un important aqüífer lliure que 

pot estar localment semiconfinat. Per sota de les unitats permeables es desenvolupen sediments 

argilosos i unitats margoses de badia, que en conjunt conformen el substrat de l’aqüífer. La base dels 

nivells permeables reconeguts assoleix profunditats màximes de 200 a 250 m en els sector central de 

la massa, mentre que les àrees litorals la gruixària d’aquest aqüífer pot ésser inferior a 6 m i fins més 

de 100 m de profunditat. Els cabals que pot subministrar l’aqüífer són diversos, des de 5 a 40 m3/h en 

el sector occidental de la massa, a cabals de 3 a 75 m3/h en les zones centrals, i de 25 a 100 m3/h en 

el sector més oriental/litoral. 

 Aqüífer superficial de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga: aqüífer superficial de gruix 15-20 m i 

de comportament lliure, constituït per graves a les àrees proximals de la plana i per sediments 

sorrencs a les àrees més distals. Aquesta unitat aqüífera és suprajacent a l’Aqüífer profund de la 

plana al·luvial del Fluvià i la Muga. Aquest últim és un aqüífer profund confinat, amb un gruix 

aproximat de 15 m, constituït per sorres i graves que té connexió amb l’aqüífer superficial en àrees 

proximals i arriba a ser surgent en àrees distals, i que s’estén des de l’àrea mitja de la plana, a Sant 

Pere Pescador, fins superar la vertical de l’actual línia de costa. 

Ambdós aqüífers estan separats per una unitat intermitja, de 15-25 m de gruix, de litologia llim-

argilosa amb intercalacions de sorres i amb un comportament d’aqüitard multicapa, que els 

individualitza. 

Des de la via del ferrocarril de Barcelona a Portbou fins a mar, -per tant més de la meitat SE del terme 

municipal de Pedret i Marzà-, s’hi troba l’aqüífer protegit dels Deltes dels rius Fluvià i Muga. Aquest aqüífer 

es troba inclòs en el Decret 328/1988, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de 

procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya (veure mapa 1- Emplaçament i Espais Naturals 

protegits). 

No obstant, el municipi de Pedret i Marzà no és zona vulnerable en relació amb la contaminació de nitrats 

segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la 

contaminació de nitrats procedents de fonts agràries ni segons el Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel 

qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 

agràries. 

A data 1 de gener de 2010, Pedret i Marzà es va incorporar a la Mancomunitat Intermunicipal d’aigües de 

Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Pedret i Marzà que s’abasteix d’aigua procedent dels pous de 

Peralada. Fins a la data, Pedret i Marzà s’havia abastit de fonts pròpies. SOREA és l’empresa concessionària 

per a la gestió de l’abastament municipal. 
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Abastament municipal 

Tot i disposar de dos pous (Pou dels Horts i Pou Maset), actualment el municipi únicament s’abasteix de 

l’aigua comprada en alta a la Mancomunitat. L’aigua subministrada per la Mancomunitat prové de diversos 

pous de Peralada i des del 1997 d’aigües superficials de la Muga (el 10 % són aigües superficials del canal de 

regants de Vilanova de la Muga i el 90 % són aigües subterrànies). 

Pedret i Marzà disposa d’un pou d’abastament per a casos excepcionals (pou d’en Maset) per donar suport als 

pous de la Mancomunitat. L’aigua explotada pels pous s’impulsa fins al dipòsit de capçalera de 9 m3 de 

capacitat on es desinfecta amb clor en pols. Posteriorment, es distribueix a la xarxa per gravetat. L’aigua 

procedent de la Mancomunitat es distribueix des del dipòsit de Mala Veïna al municipi de Garriguella. La xarxa 

de distribució és ramificada i les canonades són de polietilè. 

A la sortida del dipòsit de Pedret i Marzà no es disposa de cap comptador que permeti comptabilitzar els 

cabals subministrats al municipi, per tant no és possible estimar el volum d’aigua incontrolat. Tot i que no es 

disposa de dades dels consums, l’any 2008 hi havia al municipi un nombre d’abonats de 108 comptadors. 

Pel que fa als valors de consum totals al municipi, l’any 2011 (amb dades més recents), es van consumir 

11.561 m3 en el sector domèstic i 9.623 m3 en el sector industrial. Aquests valors facturats per l’Agència 

Catalana de l’Aigua suposen un consum total d’aigua al municipi de 21.184 m3 (any 2011). Considerant la 

població de l’any 2011 (175 habitants) s’obté una dotació per al consum de l’aigua domèstica de 181 

litres/habitant/dia. 

Sanejament municipal 

Actualment el municipi de Pedret i Marzà no disposa ni de xarxa de sanejament separativa ni d’EDAR. Al 

nucli de Marzà hi ha una xarxa unitària de més de 35 anys. Les aigües que es generen al nucli de Marzà 

s’aboquen directament a la riera de Pedret. Tot i que existeixen dipòsits decantadors amb sobreeixidor, 

aquests són obsolets. 

El nucli de Pedret no disposa de clavegueram. Les aigües residuals es condueixen a sistemes decantadors 

que aboquen a un rec. 

El Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes (PSARU 2005 actualitzat l’any 2007), per a 

l’escenari 2009-2014, preveu l’adequació d’una EDAR i de col·lectors al nucli de Marzà. No obstant, no 

preveu cap actuació de sanejament al nucli de Pedret. 

6. ANTECEDENTS HISTÒRICS O DOCUMENTALS 

No hi ha constància d’antecedents històrics o documentals de riscos geològics d’origen natural 

(despreniments, esllavissades, fluxos torrencials, allaus, esfondraments i sismicitat) que hagin afectat l’àmbit 

d’aplicació de la modificació o el seu entorn més proper. 

No obstant si que es coneixen fenòmens històrics i recurrents d’inundació en el límit sud-est del terme 

municipal de Pedret i Marzà, entre el sud del nucli de Marzà i el nucli de Pedret. Aquests fenòmens d’inundació 
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puntual són conseqüència de la confluència entre la riera de Garriguella i la riera de Pedret, que afavorits per la 

geomorfologia plana i pels materials palustres de les immediacions dels Aiguamolls de l’Empordà provoquen 

inundacions en làmina en tota la plana. Aquestes inundacions afecten part de l’extensió dels materials 

geològics corresponents a Qpa, Qpd i Qac. 

7. ANÀLISI DE LA SUSCEPTIBILITAT 

A abril de 2013 es va realitzar un reconeixement de camp del terreny més susceptible en relació amb els riscos 

geològics, escollit segons el pendent i les activitats antròpiques. En aquest sentit, les zones més susceptibles 

que es van reconèixer en camp van ser 

 la zona inundable del sud-est del terme municipal, i  

 les zones amb pendents superiors a 15º (totes elles generades per activitats antròpiques i ubicades al 

Dipòsit controlat de residus, a la rotonda d’entrada a Marzà des de la N-260 i al límit est del nucli de 

Marzà). 

L’objectiu dels treballs de reconeixement del terreny va ser contrastar les dades de l’anàlisi documental i 

caracteritzar les zones amb perillositat geològica. 

8. RISCOS GEOLÒGICS 

Els riscos específics a estudiar corresponen a qualsevol fenomen de tipus geològic que pugui comportar un risc 

per a les persones, les edificacions i les infraestructures.  

Els despreniments, les esllavissades, els fluxos torrencials, els esfondraments i el risc sísmic i volcànic 

constitueixen els riscos geològics principals. 

Els riscos geològics es troben fortament condicionats per tres característiques bàsiques del territori: 

- per la litologia dominant, 

- per la morfologia de la regió en concret (sobretot pel pendent), i 

- per les característiques climàtiques locals que poden afectar o alterar les condicions físiques dels 

materials (rocosos o no) que constitueixen el subsòl. 

Per tant, per a l’anàlisi dels riscos geològics s’ha de creuar mitjançant SIG el mapa geològic municipal (veure 

figura 5) i el mapa de pendents en graus (veure figura 8).  

Aquest creuament s’ha fet a dos nivells o escales de treball: (1) a nivell de tot el terme municipal (escala 

1:5.000) i a nivell dels nuclis urbans de Pedret i Marzà (escala 1:1.000). 
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Figura 8. Pendent (en graus) del terme municipal de Pedret i Marzà. A nivell de terme municipal (escala 1:5.000). 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica 1:5.000, 2013. 

 

Tal com s’observa a la figura 8, –obtinguda a partir de l’anàlisi SIG d’una base cartogràfica 1:5.000–, el terme 

municipal de Pedret i Marzà és fonamentalment pla i té un pendent predominant inferior a 20º. 

El únics sectors amb un pendent comprès entre els 20 i els 25º es corresponen amb zones alterades 

antròpicament, i es concentren en tres àrees puntuals: 

1. En els pendents de la rotonda de sortida de la N-260, 

2. Entorn el turó on es troba el nucli i el castell de Marzà (zones pavimentades), 

3. En l’àrea inclosa en el Dipòsit de residus comarcal (atenent a la generació de pendents de la pròpia 

activitat per als diferents vasos de residus). 

A nivell d’escala de detall s’ha analitzat el pendent en graus dels principals nuclis urbans del municipi (Marzà, 

Pedret, Zona industrial i Urbanització del Puig del Mas) a partir d’una base cartogràfica a escala 1:1.000. 

L’estudi de riscos a escala de detall en els nuclis urbans es justifica per la necessitat d’assegurar que el POUM 

de Pedret i Marzà no incrementarà els riscos naturals existents. Altrament les zones de creixement urbanístic 
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s’ubicaran entorn d’aquests nuclis urbans i es desenvoluparan mitjançant Polígons d’Actuació Urbanística 

(PAU), per la qual cosa és important conèixer la susceptibilitat de risc en aquestes zones. 

 

Figura 9. Pendent (en graus) dels nuclis del terme municipal de Pedret i Marzà. A nivell de nuclis urbans (escala 

1:1.000). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica 1:1.000, 2013. 

 

Tal com s’observa a la figura 9, i a partir d’un anàlisi SIG de detall dels principals nuclis del municipi subjectes a 

creixement urbanístic, no hi ha cap punt entorn els nuclis que superi els 25º de pendent.  

No obstant, i atenent al pendent pronunciat en el límit est del nucli de Marzà, caldrà (1) restringir la ubicació de 

nous creixements urbanístics en les zones de pendent superior a 20º, i (2) caldrà adequar mesures 

d’estabilització de talussos en el cas que es desenvolupin. Tanmateix, cal considerar que la major part d’aquest 

pendents ja compten amb mesures d’estabilització, estan pavimentats o bé es troben ocupats per habitatges. 

8.1. RISC DE DESPRENIMENTS 

Els despreniments són conseqüència de la confluència d’un conjunt de factors que indueixen a un trencament 

de l’equilibri existent entre les forces que actuen sobre una massa de terreny. En aquest conjunt de factors, cal 

diferenciar-ne dos tipus, els interns i els externs. Els primers estan directament relacionats amb les propietats 

del material, amb la morfologia del vessant i amb les condicions ambientals, mentre que els segons, com 

l’aigua i les activitats antròpiques, actuen sobre el terreny i poden modificar les seves condicions donant lloc al 

desenvolupament del moviment. 

Si bé tots aquests factors condicionen la susceptibilitat en un terreny, alguns d’ells com els efectes de l’aigua, 

els cicles gel-desgel o de la vegetació són variables difícils de determinar a escala de treball. Per tant, en el 

moment d’efectuar una avaluació preliminar de la susceptibilitat, només es consideraran la litologia i la 

morfologia del vessant. 
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Previ al reconeixement del terreny s’ha realitzat una avaluació preliminar de la susceptibilitat mitjançant un 

anàlisi SIG. El mapa de susceptibilitat s’ha obtingut a partir de l’encreuament automàtic (1) del mapa de 

pendents obtingut del Model Digital del Terreny (MDT), a escala 1:5.000 per a tot el municipi i a escala 1:1.000 

en el cas dels nuclis, i (2) del mapa de litologies, extret del Mapa Geològic 1:25.000. 

A partir de la matriu (veure taula 1) que relaciona els dos paràmetres, es classifica el territori segons la seva 

susceptibilitat.  

Taula 2. Susceptibilitat de sortida de despreniments. 

Litologia 

Pendent del terreny 

>70º 

Escarpaments 

70º-45º 

Vessant rocós 
45º-35º 35º-0º 

Roques dures Alta Mitjana Nul·la Nul·la 

Roques toves Alta Alta Nul·la Nul·la 

Dipòsits no 

cohesius 
Alta Alta Baixa Nul·la 

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013. 

Un cop realitzada l’avaluació preliminar de la susceptibilitat mitjançant un anàlisi SIG (Sistema d’Informació 

Geogràfica) s’ha obtingut el mapa de susceptibilitat de despreniments de Pedret i Marzà a partir de 

l’encreuament automàtic del mapa de pendents –obtingut del Model Digital del Terreny (MDT) 1x1 metres–, i 

el de litologies, extret del Mapa Geològic 1:25.000. 

Segons el mètode establert per l’Institut Geològic de Catalunya, i atès que no hi ha cap punt al municipi de 

Pedret i Marzà, que de forma natural, superi els 35 graus de pendent (veure figures 8 i 9), la susceptibilitat de 

sortida de despreniments hi és nul·la.  

Un cop obtingut aquest resultat, s’ha contrastat amb treball de camp a partir dels treballs de reconeixement. No 

s’ha observat cap fenomen, ni s’ha pogut cartografia cap indici d’activitat geològica (cicatrius, fractures 

fresques, esquerdes obertes, blocs caiguts, dipòsits al peu dels talussos, desmunts antròpics...), per tant es pot 

afirmar que el municipi no és susceptible a despreniments atenent al pendent pla del municipi (< 35º) i a la 

litologia dominant de dipòsits no cohesius (plana al·luvial de l’Empordà). 

8.2. RISC D’ESLLAVISSADES 

Les esllavissades són conseqüència de la confluència d’un conjunt de factors, que indueixen a un trencament 

de l’equilibri existent entre les forces que actuen sobre una massa de terreny. En aquest conjunt de factors cal 

diferenciar-ne de dos tipus. Els factors interns, que estan directament relacionats amb les propietats del 

material i la seva resistència, la morfologia del vessant i les condicions ambientals. I, d’altra banda, els factors 

externs com l’aigua i les activitats antròpiques, que actuen sobre el terreny i poden modificar les seves 

condicions donant lloc al desenvolupament del moviment. 
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Les esllavissades rotacionals i els moviments de vessant són freqüents a la comarca. Hi ha dues zones 

especialment vulnerables a aquest tipus de risc: la conca alta de la Muga on es produeixen esllavissaments a 

les cingleres i els piemonts o peus de muntanya, i els turons i serres dels aspres i del terraprim. 

El risc d’esllavissades a Pedret i Marzà s’ha avaluat seguint el mètode de l’Institut Geològic de Catalunya, el 

qual analitza: 

- Topografia, relleu, morfologia i grau d’inclinació dels vessants. 

- Tipus i propietats litològiques dels vessants. 

- Tipologia i gruix estimat de la formació superficial. 

- Grau d’encaixament de la xarxa fluvial. 

- Evidències de processos antics. Tipologia dels fenòmens indicats. 

- Indicis d’inestabilitat i/o indicadors d’activitat. 

- Identificació de les formacions litològiques potencialment problemàtiques. 

La susceptibilitat d’un vessant, entesa com la predisposició d’aquest a generar el fenomen, vindrà condicionada 

principalment per la litologia i per la morfologia. 

Previ al reconeixement del terreny s’ha realitzat una avaluació preliminar de la susceptibilitat mitjançant un 

anàlisi SIG. El mapa de susceptibilitat s’ha obtingut a partir de l’encreuament automàtic del mapa de pendents, 

obtingut del Model Digital del Terreny (MDT), i el de litologies, extret del Mapa Geològic 1:25.000.  

El pendent susceptible de generar esllavissades s’ha analitzat a dues escales de treball: a escala 1:5.000 per a 

tot el terme municipal i a escala 1:1.000 per als principals nuclis de població subjectes a creixement urbanístic. 
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Figura 10. Pendent (en graus) del terme municipal de Pedret i Marzà, per a la determinació de la susceptibilitat 

d’esllavissades. S’indiquen les fotos del treball de camp amb un número (veure figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica 1:5.000, 2013. 

A nivell d’escala de detall s’ha analitzat el pendent en graus dels principals nuclis urbans del municipi (Marzà, 

Pedret, Zona industrial i Urbanització del Puig del Mas) a partir d’una base cartogràfica a escala 1:1.000. 

Esllavissades (pendent en graus)

0 - 15

15 - 25

25 - 30

30 - 70

Foto 3 

Foto 1 

Foto 2 



 

-33- 

GEOSERVEI, Projectes i Gestió Ambiental S.L.. Oriol Martorell, 40, 1r, 3a. 17003 GIRONA. Tf. 972210365 - Fax. 972410639 - geoservei@geoservei.com 

Figura 11. Pendent (en graus) dels nuclis del terme municipal de Pedret i Marzà. A nivell de nuclis urbans (escala 

1:1.000). S’indiquen les fotos del treball de camp amb un número (veure figura 12). 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica 1:1.000, 2013. 

En una primera aproximació s’ha de considerar com a zones susceptibles a generar fenòmens, les indicades 

en la matriu de susceptibilitat d’esllavissades (veure taula 3), la qual relaciona els dos paràmetres. 

Taula 3. Susceptibilitat de sortida d’esllavissades. 

Litologies Pendent vessant 

Tarteres, i en general les unitats clàstiques no cohesives >30º 

Formacions superficials i en general unitats argiloses >25º 

Formacions superficials i en general unitats argiloses plàstiques i materials esllavissats >15º 

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013. 

Segons la taula 3 i les figures 10 i 11, al terme municipal de Pedret i Marzà no s’hi troben pendents superiors a 

25º, per la qual cosa tots els pendents estan compresos entre els 0 i els 15º. Per tant, els únics materials  amb 

susceptibilitat d’esllavissades al municipi són: 

 Les formacions superficials i en general unitats argiloses plàstiques si tenen pendents 

superiors a 25º, que al terme municipal de Pedret i Marzà equivalen al material NPPa.  

Un cop sobreposat el pendent comprès entre 15-25º i les formacions superficials i argiloses NPPa, les zones 

amb susceptibilitat de sortida d’esllavissades són totes d’origen antròpic, i es concentren en tres àrees: 

1. En els pendents de la rotonda de sortida de la N-260, 

2. Entorn el turó on es troba el nucli i el castell de Marzà (zones pavimentades), 

3. En l’àrea inclosa en el Dipòsit de residus comarcal (atenent a la generació de pendents de la pròpia 

activitat per als diferents vasos de residus). 
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En conclusió, no hi ha zones amb susceptibilitat de sortida d’esllavissades en el municipi de Pedret i 

Marzà, atès que en totes les àrees susceptibles són d’origen antròpic i ja s’han executat mesures 

d’estabilització o són pendents generats per la pròpia activitat (abocador). 

Tanmateix en el treball de camp s’han detectat talussos en sòl urbanitzable que per pendent i litologia podrien 

generar esllavissades. No obstant, aquests també siguin d’origen antròpic caldrà considerar mesures 

d’estabilització de talussos en el desenvolupament de nous sectors urbanístics. 

Figura 12. Pendents susceptibles d’esllavissar-se en el límit est del nucli de Marzà (Sòl urbanitzable i Sòl urbà, 

respectivament). 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de treball de camp, 2013. 

En relació amb les esllavissades, i ja en sòl no urbanitzable, en el treball de camp realitzat a l’abril de 2013 es 

va identificar un talús en zona agrícola, que per pendent i litologia podria ser susceptible d’esllavissar-se. 

Aquest talús també s’identifica com a antròpic, possiblement resultat d’una antiga extracció de terres. 

Escales del Carrer del Nord (nucli de Marzà) 

Carrer de la Tramunana (nucli de Marzà) 
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Figura 13. Pendent susceptible d’esllavissar-se en el Sòl no urbanitzable. 

Font: Elaboració pròpia a partir de treball de camp, 2013. 

La magnitud de les esllavissades, es determina en base als volums dels indicis identificats: 

Taula 4. Magnitud de les esllavissades. 

Fenomen Magnitud 

Moviments superficials i fluxos 
Baixa < 800 m3 

Mitja 800 – 2.000 m3 

Grans moviments Alta > 2.000 m3 

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013. 

Amb tot, i a partir del treball de camp on s’ha analitzat el material caigut, s’ha constatat que la magnitud de les 

esllavissades en aquests punts susceptibles, de caràcter antròpic i no natural, es preveu baixa. 

Per últim, per determinar la freqüència, s’estudia el període de retorn de l’ocurrència de fenòmens en un 

vessant: 

Taula 5. Freqüència d’esllavissades en funció del període de retorn. 

Baixa Mitjana Alta 

>500 anys 30 – 500 anys < 30 anys 

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013. 

S’ha constat amb el treball de camp, una freqüència d’esllavissades baixa (> 500 anys). 

Finalment, per determinar les zones de perillositat, cal creuar l’abundància o freqüència d’activitat i la 

magnitud dels indicis segons la figura següent: 

 

Figura 14. Matriu de perillositat. 

 

 

 

Font: Institut Geològic de Catalunya, 2013. 
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En conclusió, creuant una magnitud baixa amb una freqüència baixa, s’obté una baixa perillositat 

d’esllavissades al terme municipal de Pedret i Marzà. No obstant en els punts determinats en sòl urbà o 

urbanitzable (veure figura 12) mitjançant el treball de camp, caldrà executar mesures d’estabilització de 

talussos per el desenvolupament dels polígons d’actuació urbanística. 

8.3. RISC DE FLUXOS TORRENCIALS 

Els fluxos torrencials són un moviment en massa de sòl saturat, que circula vessant avall per efecte de la 

gravetat a través de la superfície del terreny. La massa detrítica que la forma està constituïda per partícules de 

mida de sorra i més gran, que inclou blocs de dimensions mètriques o de més diàmetre, i pot assolir velocitats 

superiors als 10 m/s. La morfologia resultant és un con de dejecció, situat habitualment al peu del vessant 

afectat. 

Es consideren susceptibles els canals, els materials mobilitzables, tant a la conca com en el canal, i les 

morfologies con i ventalls, en tota la seva extensió, que puguin estar associats a processos torrencials i 

gravitacionals. 

Amb la realització dels treballs de reconeixement del terreny no s’ha inventariat cap fenomen ni s’han observat 

indicis d’activitat geològica (dipòsits tous amb erosions o esllavissades, torrents amb pendents forts...). 

Atenent als fets que (1) el pendent al terme municipal és majoritàriament inferior al 15% (a excepció de les 

àrees alterades per accions antròpiques), i a que (2) els cons de dejecció existents són antics, no actius, i amb 

els cursos fluvials encaixats, s’ha de considerar que no hi ha risc de corrents d’arrossegalls. 

8.4. RISC D’ALLAUS 

S’entén per allau el despreniment d’una massa de neu, de dimensions i recorregut variable, per un pendent 

avall. Segons el grau de cohesió i l’estat físic de la neu, el tipus d’allau serà diferent. Les allaus es produeixen 

tant a l’hivern com a la primavera. 

La Base de Dades d’Allaus de Catalunya (BDAC) és la principal i única font d’informació s’obre l’activitat 

d’allaus. 

Al municipi de Pedret i Marzà no es donen les condicions meteorològiques i geomorfològiques necessàries 

perquè es produeixin nevades intenses i acumulacions importants. A més a més, els pendents existents no són 

suficients per donar lloc a un allau per despreniment d’una massa nival. 

Per tant, la situació geogràfica (distància al mar i latitud) i l’orografia (altitud i orientació) del terme municipal de 

Pedret i Marzà permet afirmar que l’àrea no és susceptible al risc d’allaus. 
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8.5. RISC D’ESFONDRAMENTS 

L’esfondrament és el moviment vertical d’una massa rocosa, de dimensions variables, que baixa respecte el 

seu nivell anterior o al de les masses circumdants. El procés d’esfondrament genera una depressió o forat 

format a la superfície del terreny.  

En condicions naturals hi ha dos mecanismes bàsics que poden ser els responsables del procés 

d’esfondrament: la formació de cavitats per dissolució de la roca o carstificació, que afecta a roques 

evaporítiques i carbonàtiques, i la pèrdua de material per l’arrossegament de partícules fines en dipòsits 

detrítics. Hi ha altres mecanismes relacionats amb la sedimentació o la tectònica, però són fenòmens de molt 

baixa magnitud a Catalunya. 

En el cas dels esfondraments la susceptibilitat natural està condicionada a la litologia i al tipus de procés que 

ha generat el buit o la manca de material al subsòl. Seran zones amb susceptibilitat (1) les zones de 

formacions evaporítiques en superfície o al subsòl, (2) les zones de formacions carbonàtiques amb indicis, (3) 

les zones de formacions detrítiques amb indicis, i (4) les zones amb activitats mineres subterrànies, actuals, 

recents i antigues. 

A partir de l’anàlisi de la documentació de base, la fotointerpretació i el treball de reconeixement del terreny, no 

s’ha identificat cap fenomen ni indici d’activitat geològica (dolines, zones endorreiques, dipòsits quaternaris 

sobre formacions evaporítiques, presència de guixos o sals en superfície o en fondària...), per tant no s’ha 

pogut efectuar cap inventari. 

En el terme municipal de Pedret i Marzà no s’hi troba cap zona on, per la seva litologia, s’hi puguin donar 

processos de col·lapse (per dissolució de materials) ni subsidències, per tant, s’ha de considerar que Pedret i 

Marzà no és susceptible al risc d’esfondraments.  

8.6. RISC DE SISMICITAT 

Catalunya s’ubica en una àrea de col·lisió entre les plaques tectòniques d’Europa i Àfrica. La taxa de 

convergència d’ambdues plaques és moderada i els terratrèmols resultants d’aquest moviment es produeixen 

amb poca freqüència i solen ser d’una intensitat moderada. L’any 1981 es va crear a la Generalitat de 

Catalunya el Servei de Sismologia per estudiar amb detall la sismicitat del territori català, fer-ne un seguiment 

proper, i determinar i caracteritzar les zones sísmiques. Per aquest motiu es disposa d’una xarxa sísmica de 

recollida de dades que ha permès, entre d’altres, l’elaboració d’un plànol de zones sísmiques per un sòl mitjà 

(IGC, 1997). 

En relació als terratrèmols que han causat danys a Catalunya al llarg de la seva història, cal tenir en compte les 

informacions d’intensitat macrosísmica. El primer terratrèmol del qual es tenen dades macrosísmiques va ser el 

del dia 3 de març de 1973 que va causar danys a la Ribagorça i va assolir una intensitat VIII-IX. El segon va 

tenir lloc el mes de març de 1427 a Amer i a la Vall d’Osor assolint una intensitat VIII-IX i causant danys a la 

Selva, la Garrotxa i el Ripollès. El quart va ser a Olot el dia 15 de maig de 1427 i va assolir una intensitat 

epicentral IX. El cinquè va tenir lloc al Ripollès el dia 2 de febrer de 1428 i va assolir la mateixa intensitat. 

Finalment el 24 de maig de 1448 es va produir un terratrèmol d’intensitat epicentral VIII al Vallès Occidental. 
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Al llarg del segle XX, els sismes més significatius enregistrats a Catalunya van ser els del dia 19 de novembre 

de 1927 a la Vall d’Aran (intensitat VIII), i el del dia 12 de març de 1927 a la zona de Sant Celoni (intensitat 

VIII). 

Durant els darrers 50 anys, el registre de sismes a l’Alt Empordà, amb epicentres de magnitud no superiors a 3 

-3,5, són indicatius d’una sismicitat feble que gairebé ha passat desapercebuda. Durant el període 1986-2000 

hi hagut prop d’una vintena d’episodis amb unes magnituds que en la majoria de casos es troben entre l’1 i el 

3, tot i que també hi ha hagut episodis amb una magnitud inferior a 1 

Els butlletins sismològics anuals elaborats per l’IGC recullen l’activitat sísmica observada a Catalunya en el 

període 1996-2010. Al llarg d’aquest període en el municipi de Pedret i Marzà no hi ha hagut cap moment 

sísmic. 

Tal com s’ha dit, el Mapa de zones sísmiques per un sòl mitjà a Catalunya (IGC, 1997) té en compte el conjunt 

de Catalunya i divideix el territori en 5 zones segons al seva intensitat sísmica. 

Figura 15. Mapa de zones sísmiques per un sòl mitjà a Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La magnitud sísmica (escala de Richter) mesura la grandària de la font del terratrèmol i es calcula a partir del 

logaritme de l’amplitud del sismograma. Per conèixer els efectes produïts per un sisme de magnitud 

determinada existeix una correspondència amb la intensitat màxima epicentral. 

Font: Institut Geològic de Catalunya (Institut Cartogràfic de 

Catalunya,1997), 2013. 
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Taula 6. Relació entre magnitud i intensitat màxima epicentral d’un terratrèmol. 

Magnitud 
Intensitat màxima 

epicentral (MSK) 
Descripció 

3,0 – 4,0 IV Oscil·lació d’objectes penjants 

4,0 – 4,5 V Desplaçament d’objectes lleugers 

4,5 – 5,0 VI Danys lleugers 

5,0 – 5,5 VII Danys moderats 

5,5 – 6,0 VIII Danys greus 

6,0 – 7,0 IX Danys greus generalitzats 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2013. 

D’acord amb el mapa de zones sísmiques i el Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya 

(SISMICAT), Pedret i Marzà té una a intensitat sísmica VI-VII per a un període de retorn de 500 anys, motiu 

pel qual es recomana disposar d’un PAM (Pla d’actuació municipal) en matèria de sismicitat. L’Ajuntament de 

Pedret i Marzà ja disposa del PAM homologat. 

Per tant, la vulnerabilitat sísmica dels edificis al municipi de Pedret i Marzà és considera de danys lleugers-

moderats en les edificacions. Per la qual cosa les noves construccions han de complir amb les normes NCSE-

02 (Norma de Construcción Sismoresistente. Parte general i edificación) reflectides en el RD 997/2002 de 27 

de setembre del 2002, i el nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) segons RD 314/2006 i la seva posterior 

modificació RD 1351/2007. En aquest sentit, la Norma de Construcción Sismorresistente Española (NCSE-02) 

estableix que el municipi de Pedret i Marzà té un valor d’acceleració sísmica bàsica de 0,07 g. 

Finalment, els estudis geotècnics convencional que acompanyen qualsevol obra hauran de tractar 

especialment aquests aspectes i hauran d’instar a les solucions constructives més adients, d’acord amb el Codi 

Tècnic de l’Edificació.  

8.7. INUNDABILITAT 

Dins els anomenats riscos naturals, les inundacions són el principal risc que afecta a l’Alt Empordà, tant per la 

freqüència d’episodis que causen situacions de perill i danys, com per les magnituds dels danys que causen. 

Tanmateix, el terme municipal de Pedret i Marzà no està creuat per cap curs fluvial important ni està subjecte a 

llevantades ni temporals marítims. Per la qual cosa l’estudi de Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de la Muga 

elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua no inclou el terme municipal.  

Segons el nivell de risc d’inundació que determina el Pla INUNCAT (Pla Especial d’Emergències per 

Inundacions a Catalunya) el municipi de Pedret i Marzà presenta un risc d’inundació alt. El mateix Pla 

INUNCAT identifica que bona part del terme municipal de Pedret i Marzà es troba inclòs en Zona 

potencialment inundable segons criteris geomorfològics. L’INUNCAT recull també els diferents punts 

crítics, punts negres i punts conflictius d’inundació que hi ha a la xarxa de rius i rieres de les conques internes 

de Catalunya, cap dels quals es troba en el terme municipal. 
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Per tant a Pedret i Marzà li és obligat disposar d’un Pla d’actuació Municipal (PAM) en matèria d’inundacions, 

del qual ja disposa.  

A Pedret i Marzà s’hi donen períodes recurrents d’inundació vinculats a la riera de Pedret, tot i que no 

representen un risc elevat per a les persones. Aquestes zones queden definides a escala 1:50.000 en el Pla 

INUNCAT com a Zones potencialment inundables segons criteris geomorfològics. 

 

Figura 16. Zones inundables segons criteris geomorfològics (INUNCAT). 

 

Font: Elaboració pròpia, 2013. 

En aquesta zona inundable en làmina definida per l’INUNCAT s’hi troba una zona humida semipermanent 

(ubicada al sud del Puig de la Creu i al nord-est del nucli de Pedret) anomenada el Penardell. 
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9. CONCLUSIONS I ACTUACIONS 

El present Estudi EIRG es realitza a dues escales: a nivell de tot el terme municipal (a escala de treball 

1:5.000) i a nivell dels nuclis urbans subjectes a creixement urbanístic (a escada de treball 1:1.000). 

L’EIRG, a partir de la concreció de la susceptibilitat dels riscos geològics a considerar en el terme municipal de 

Pedret i Marzà, conclou: 

 En el cas dels riscos geològics per despreniments la susceptibilitat està condicionada per la litologia i a 

la morfologia del vessant. 

Segons el mètode establert per l’Institut Geològic de Catalunya, i atès que no hi ha cap punt al municipi de 

Pedret i Marzà, que de forma natural, superi els 35 graus de pendent (veure figures 8 i 9 i taula 2), la 

susceptibilitat de sortida de despreniments hi és nul·la.  

Un cop obtingut aquest resultat, s’ha contrastat amb treball de camp a partir dels treballs de 

reconeixement. No s’ha observat cap fenomen, ni s’ha pogut cartografia cap indici d’activitat geològica 

(cicatrius, fractures fresques, esquerdes obertes, blocs caiguts, dipòsits al peu dels talussos, desmunts 

antròpics...), per tant es pot afirmar que el municipi no és susceptible a despreniments atenent al 

pendent bàsicament pla del municipi (< 35º) i a la litologia dominant de dipòsits no cohesius (plana al·luvial 

de l’Empordà). 

 En cas dels riscos geològics per esllavissades la susceptibilitat està condicionada per la litologia i el 

pendent del terreny, juntament amb la presència d’aigua. 

Segons el mètode establert per l’Institut Geològic de Catalunya, i segons la taula 3 i les figures 10 i 11, al 

terme municipal de Pedret i Marzà no s’hi troben pendents superiors a 25º, per la qual cosa tots els 

pendents estan compresos entre els 0 i els 15º. Per tant, els únics materials  amb susceptibilitat 

d’esllavissades al municipi són: 

 Les formacions superficials i en general unitats argiloses plàstiques si tenen pendents 

superiors a 25º, que al terme municipal de Pedret i Marzà equivalen al material NPPa.  

Un cop sobreposat el pendent comprès entre 15-25º i les formacions superficials i argiloses NPPa, les 

zones amb susceptibilitat de sortida d’esllavissades són totes d’origen antròpic, i es concentren en 

tres àrees: 

1. En els pendents de la rotonda de sortida de la N-260, 

2. Entorn el turó on es troba el nucli i el castell de Marzà (zones pavimentades), 

3. En l’àrea inclosa en el Dipòsit de residus comarcal (atenent a la generació de pendents de la 

pròpia activitat per als diferents vasos de residus). 

D’aquestes zones amb susceptibilitat d’esllavissades d’origen antròpic caldrà considerar específicament en 

el desenvolupament dels sectors urbanístics ubicats al límit est del nucli de Marzà, ja que aquestes 

zones susceptibles d’esllavissar-se es troben en sòl urbà o a sòl urbanitzable. 
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Tot i que en sòl urbà aquestes zones susceptibles d’esllavissar-se ja compten amb mesures 

d’estabilització (veure figura 12), caldrà condicionar el desenvolupament de nous sectors urbanístics 

a l’execució de mesures d’estabilitat d’aquests talussos, en especial si es desenvolupa el sector UA8 

previst a l’antic planejament (NNSS de l’any 1992). 

En relació amb les esllavissades, i ja en sòl no urbanitzable, en el treball de camp realitzat a l’abril de 2013 

es va identificar un talús en zona agrícola, que per pendent i litologia podria ser susceptible d’esllavissar-

se. Aquest talús també s’identifica com a antròpic, possiblement resultat d’una antiga extracció de terres. 

El talús es troba al camp de l’Era a l’est de la Urbanització del Puig del Mas (veure figura 13). 

 No hi ha susceptibilitat de risc de fluxos torrencials perquè no es defineixen en el terme municipal 

morfologies que puguin estar associades a processos torrencials ni gravitacionals. 

 No hi ha susceptibilitat de risc d’allaus perquè la situació geogràfica (distància al mar i latitud) i 

l’orografia (altitud i orientació) no són les propicies perquè es doni aquest tipus de fenomen. 

 No hi ha susceptibilitat de risc d’esfondrament perquè la litologia del terme municipal, no pot donar lloc 

a processos de col·lapse per dissolució de materials, ni de subsidència. 

 El municipi de Pedret i Marzà té una intensitat sísmica de VI-VII (veure figura 15), per un període de 

retorn de 500 anys, motiu pel qual és recomanable que el municipi disposi d’un Pla d’Actuació Municipal 

(PAM) en matèria de sismicitat. L’Ajuntament de Pedret i Marzà ja disposa d’aquest PAM. 

És molt poc probable que en el municipi de Pedret i Marzà es produeixin danys derivats d’un 

fenomen sísmic. No obstant totes les noves construccions han de complir amb la norma NCSE-02 

(Norma de Construcción Sismoresistente. Parte General y Edificación (CTE) segons RD 314/2006 i la seva 

posterior modificació RD 1351/2007). En aquest sentit, la Norma de Construcción Sismorresistente 

Española (NCSE-02) estableix pel municipi de Pedret i Marzà un valor d’acceleració sísmica bàsica de 

0,07 g. 

 Els treballs de Planificació dels espais fluvials (PEF) elaborats per l’Agència Catalana de l’Aigua no 

concreten les zones inundables al municipi. No obstant, el Pla INUNCAT defineix a escala 1:50.000 una 

Zona potencialment inundable segons criteris geomorfològics que ocupa bona part de la meitat est 

del municipi i inclou el nucli de Pedret. 

El nou planejament (POUM) haurà de regular: 

 Que tota nova construcció o activitat inclosa en la Zona potencialment inundable segons criteris 

geomorfològics definida per l’INUNCAT haurà de disposar del respectiu estudi 

d’inundabilitat i/o d’autoprotecció en matèria d’inundacions.  

 Que en les zones inundables que l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimiti 

amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys, no s’hi admetrà cap nova construcció o 

edificació, ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, 

que pugui representar un obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas 

d’avinguda. 
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 Que en les zones inundables per episodis extraordinaris que l’instrument de planificació 

hidrològica corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de retorn de 500 anys, no s’hi 

admetràn àrees d’acampada ni cap nova construcció o edificació en la part de la zona inundable 

per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu o moderada. 

 A la plana de Pedret i Marzà s’hi troben els aqüífers protegits del Delta dels rius Fluvià i Muga inclosos 

en el Decret 328/1988, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment 

en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.  

No obstant, el municipi de Pedret i Marzà no és zona vulnerable en relació amb la contaminació de 

nitrats ni segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació 

amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries ni segons el Decret 476/2004, de 28 de 

desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 

procedents de fonts agràries. 

En aquest sentit, el risc de contaminació del sòl i de les aigües subterrànies de Pedret i Marzà és alt i 

el risc sobre l’estat quantitatiu de l’aigua subterrània és moderat. 

Els riscos geològics identificats al terme municipal de Pedret i Marzà es redueixen (1) a tres zones susceptibles 

d’esllavissades d’origen antròpic relacionades amb els pendents de la rotonda de sortida de la N-260, el turó on 

es troba el nucli i el castell de Marzà  i el Dipòsit de residus comarcal, (2) al risc sísmic baix-moderat i (2) a les 

zones inundables segons criteris geomorfològics.  

En conclusió els riscos geològics que afecten el sòl urbà o urbanitzable de la proposta de POUM de Pedret i 

Marzà, a banda del risc sísmic que afecta a tot el terme per igual, es resumeixen en una zona de 

susceptibilitat d’esllavissades en el límit est del nucli de Marzà i en la Zona potencialment inundable 

segons criteris geomorfològics que inclou el nucli de Pedret. 
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TAULA RESUM DE L’ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS DE PEDRET I MARZÀ 

 Nucli Urbà de Marzà Nucli Urbà de Pedret 
Urbanització del Puig del 

Mas 
Zona Industrial SAU I 

DESPRENIMENTS 

Sens indicis 

d’inestabilitats naturals, 

no es donen els 

condicionants de 

pendent, litologia i 

morfologia del vessant 

que suposin 

susceptibilitat de 

despreniments. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat molt baixa o 

negligible. 

Sens indicis 

d’inestabilitats naturals, 

no es donen els 

condicionants de 

pendent, litologia i 

morfologia del vessant 

que suposin 

susceptibilitat de 

despreniments. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat molt baixa o 

negligible. 

Sens indicis 

d’inestabilitats naturals, 

no es donen els 

condicionants de 

pendent, litologia i 

morfologia del vessant 

que suposin 

susceptibilitat de 

despreniments. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat molt baixa o 

negligible. 

Sens indicis 

d’inestabilitats naturals, 

no es donen els 

condicionants de 

pendent, litologia i 

morfologia del vessant 

que suposin 

susceptibilitat de 

despreniments. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat molt baixa o 

negligible. 

ESLLAVISSADES 

Sense indicis. 

Pendents entre 15º i 25º 

en el límit est del nucli 

de Marzà (escales del 

carrer del Nord i carrer 

de Tramuntana) 

Perillositat baixa. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat molt baixa o 

negligible. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat molt baixa o 

negligible. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat molt baixa o 

negligible. 

FLUXOS 

TORRENCIALS 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

ALLAUS 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

ESFONDRAMENTS 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

SISMICITAT 

Sense indicis. 

Intensitat sísmica VI-VII 

(danys 

lleugers/moderats). 

Perillositat 

baixa/moderada. 

Sense indicis. 

Intensitat sísmica VI-VII 

(danys 

lleugers/moderats). 

Perillositat 

baixa/moderada. 

Sense indicis. 

Intensitat sísmica VI-VII 

(danys 

lleugers/moderats). 

Perillositat 

baixa/moderada. 

Sense indicis. 

Intensitat sísmica VI-VII 

(danys 

lleugers/moderats). 

Perillositat 

baixa/moderada. 

INUNDABILITAT 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

Nucli inclòs en Zona 

inundable segons 

criteris geomorfològics 

(INUNCAT). 

Indicis d’inundació 

recurrent. 

 Perillositat moderada. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 

Sense indicis. 

Sense susceptibilitat. 

Perillositat negligible. 
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FITXES RESUM D’ACTUACIONS I RECOMANACIONS DE L’ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 

GEOLÒGICS DE PEDRET I MARZÀ 

 Nucli Urbà de Marzà 

Perillositat  
Esllavissades atenent a zones de pendent comprès entre 15 i 25º en el límit est del nucli urbà de Marzà 

(en sòl urbà i urbanitzable) 

Propostes 

Condicionar el desenvolupament de nous sectors urbanístics a l’execució de mesures d’estabilitat de 

talussos, en especial si es desenvolupa el sector UA8 previst a l’antic planejament (NNSS de l’any 1992). 

Recalçament i reforçament del talús que es troba sota de l’escala del carrer del Nord. 

Evitar edificar en pendents superiors al 20% i en les vores d’escarpaments i talussos. Deixar una 

distància prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions, ja que aquestes es podrien veure 

afectades per inestabilitats. 

Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents.  

 

 Nucli Urbà de Pedret 

Perillositat  Nucli inclòs en Zona inundable segons criteris geomorfològics i amb indicis d’inundació recurrent 

Propostes 

El nou planejament (POUM de Pedret i Marzà) haurà de regular: 

 Que tota nova construcció o activitat inclosa en la Zona potencialment inundable segons criteris 

geomorfològics definida per l’INUNCAT haurà de disposar del respectiu estudi d’inundabilitat i/o 

d’autoprotecció en matèria d’inundacions.  

 Que en les zones inundables que l’instrument de planificació hidrològica corresponent delimiti 

amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys, no s’hi admetrà cap nova construcció o 

edificació, ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, 

que pugui representar un obstacle al flux de l’aigua o l’alteració del règim de corrents en cas 

d’avinguda. 

 Que en les zones inundables per episodis extraordinaris que l’instrument de planificació 

hidrològica corresponent delimiti amb l’avinguda per al període de retorn de 500 anys, no s’hi 

admetràn àrees d’acampada ni cap nova construcció o edificació en la part de la zona 

inundable per episodis extraordinaris en què es produeixi la condició d’inundació greu o 

moderada. 

 

 Mesures genèriques per a tot el terme municipal de Pedret i Marzà 

Riscos 

Zona inundable segons criteris geomorfològics i amb indicis d’inundació recurrent (INUNCAT) 

Intensitat sísmica VI-VII (danys lleugers/moderats) 

Zones amb susceptibilitat d’esllavissades (pendents compresos entre 15 i 25 º, amb litologies argiloses 

plàstiques) 

Propostes 

És necessari la realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les directrius 

que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació. Aquests estudis geotècnics hauran de tractar especialment 

aquests riscos naturals i hauran d’instar a les solucions constructives més adients. 

Les noves construccions han de complir amb la norma NCSE-02 (Norma de Construcción 

Sismoresistente. Parte General y Edificación (CTE) segons RD 314/2006 i la seva posterior modificació 

RD 1351/2007). En aquest sentit, la Norma de Construcción Sismorresistente Española (NCSE-02) 

estableix pel municipi de Pedret i Marzà un valor d’acceleració sísmica bàsica de 0,07 g. 
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 Mesures genèriques per a tot el terme municipal de Pedret i Marzà 

Evitar edificar en pendents superiors al 20% i en les vores d’escarpaments i talussos. Deixar una 

distància prudencial entre l’escarpament i la base de les edificacions, ja que aquestes es podrien veure 

afectades per inestabilitats. 

Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. 

Prendre les mesures adequades durant o posteriorment a l’execució d’excavacions o talussos antròpics 

per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 

Regular i respectar perímetres de protecció entorn les captacions d’aigua subterrània, en els quals es 

restringeixin les activitats que puguin afectar la qualitat de les aigües o la mateixa captació. 

 

Girona, setembre de 2013 

 

 

 

 

 

Joan Solà i Subiranas 

Geòleg UAB 

Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental UPC 

Núm. col·legiat: 1.832 
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ANNEX IV – RELACIÓ D’ESPÈCIES QUE S'HAURIEN D'EVITAR EN LA 
JARDINERIA I LA REVEGETACIÓ 
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ANNEX IV. RELACIÓ D’ESPÈCIES QUE S’HAURIEN D’EVITAR EN LA JARDINERIA I LA 
REVEGETACIÓ 

En terrenys o zones verdes adjacents o propers a zones forestals, espais naturals i corredors biològics, s’ha 
d’evitar plantar-hi les espècies de la relació següent, tant en jardins públics com privats, ja que tenen un 
demostrat comportament invasor. 

De la mateixa manera, en el cas de comptar amb aquestes espècies en llocs ambientalment sensibles, cal 
gestionar correctament els seus residus vegetals (llavors, fruits, esqueixos, etc.) per tal que no generin noves 
dispersions. És convenient plantejar la seva substitució progressiva per espècies que no siguin invasores. 

Arbres 

Acàcia (Robinia pseudoacacia) 

Ailant (Ailanthus altissima) 

Freixe americà (Fraxinus pennsylvanica) 

Freixe de flor (Fraxinus ornus) 

Acàcia de tres punxes (Gleditsia tracanthos) 

Mimosa (Acacia dealbata) 

Morera del paper (Broussonetia papyrifera) 

Negundo (Acer negundo) 

Troana (Ligustrum lucidum) 

Arbusts 

Amporpha fruticosa 

Baccharis halimifolia 

Budlèia (Buddleja davidii) 

Cornera de la Xina (Cotoneaster lacteus) 

                                (Cotoneaster tomentosa) 

Carolina o Coronil·la glauca (Coronilla valentina ssp glauca) 

Piracant (Pyracantha angustifolia) i (Pyracantha crenatoserrata) 

Pitospor (Pittosporum tobira) 

Plantes entapissants i reptants 

Campanetes (Ipomoea cf. indica) 

Miraguà (Araujia sericifera) 

Bàlsam, ungla de gat o dits de bruixa (Carpobrotus edulis) i (C. acinaciformis) 

Bàlsam emparrador (Boussingaultia cordifolia) o (Anredera cordifolia) 
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Cabellera de la reina (Aptenia cordifolia) 

Delairea odorata (Senecio mikanoides) 

Lligabosc (Lonicera japonica) 

Senecio angulatus / Senecio tamoides 

Sicyos angulatus 

Tradescantia (Tradescantia fluminensis) 

Vinya del Tibet (Fallopia baldschuanica / Bilderdyckia aubertii / Polygonum aubertii) 

Vinya verge (Parthenocissus quinquefolia) 

Plantes crasses i assimilables 

Aloe maculat (Aloe maculata) 

Atzavares o figuerasses (Agave sp.) 

Bryophyllum daigremontianum (Kalanchoe daigremontiana) 

Aigueres de moro (Opuntia ficus-indica / O. maxima / O. stricta / O. linguiformis ) 

Einadia nutans 

Plantes aquàtiques 

Azolla sp. 

Cyperus eragrostis 

Elodea canadensis 

Jacint d’aigua Eichhornia crassipes 

Ludvigia grandiflora 

Myriophyllum aquaticum 

Salvinia natans 

Gramínies per a hidrosembra i gespes 

Eragrostis curvula 

Paspalum saurae 

“Kikuyu” o gram gruixut (Pennisetum clandestinum) 

Altres espècies (ornamentals, etc.) 

Acant (Acanthus mollis) 

Arcthoteca calendula 

Bambú o canya americana (Phyllostachys spp. / Bambusa spp.) 

Canya (Arundo donax) 
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Erigeron karvinskianus 

Gasània (Gazania sp.) 

Herba de la Pampa (Cortaderia selloana) 

Impatiens sp. 

Nyàmera (Helianthus tuberosus) 

Raïm de moro (Phytolacca americana) 

Senecio angulatus 

 

Plantes que haurien de comportar la seva retirada immediata d’un terreny atesa la seva demostrada 
capacitat invasora / de dispersió 

Aster pilosus 

Aster squamatus 

Datura stramonium 

Oxalis pes-caprae 

Tabac de jardí (Nicotiana glauca) 

“Taco de la reina”, caputxina (Tropaeolum majus) 

Seneci del Cap (Senecio inaequidens) 

Solanum chrysotrichum 

 

Hi ha altres espècies que, d’acord amb el Reial Decret 630/2013, del 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg 
espanyol d'espècies exòtiques invasores, tampoc es poden introduir al medi natural del conjunt de la 
Península Ibèrica perquè esdevenen una amenaça ecològica per a les espècies silvestres autòctones. 

A continuació es reprodueix l’annex d’aquest Reial Decret, concretament l’apartat de la flora: 
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ANNEX V – ESPÈCIES AMB BAIXA INFLAMABILITAT PER A LA 
PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS 
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ANNEX V - ESPÈCIES AMB BAIXA INFLAMABILITAT PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS 

D’acord amb l’Annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, cal donar prioritat a la plantació i a la 
permanència d’espècies de baixa inflamabilitat que dificultin l’inici i la propagació del foc, en l’execució de les 
mesures de prevenció d’incendis forestals: 

Olea europaea (olivera, ullastre) 

Prunus avium (cirerer) 

Buxus sempervirens (boix) 

Pistacia lentiscus (mata) 

Pistacia terebinthus (noguerola) 

Rhamnus alaternus (aladern) 

Hedera helix (heura) 

Daphne gnidium (matapoll) 

Ruscus aculeatus (galzeran) 

Rubia peregrina (roja) 

Smilax aspera (arítjol) 

Viburnum tinus (marfull) 

Quercus sp. (garric, carrasca, alzina, alzina surera i roures) 

Juniperus communis (ginebró) 

Arbutus unedo (arboç) 

Rhamnus lycioides (arçot) 

Rubus sp. (esbarzer) 

Ononis tridentata (ruac) 

Osyris alba (ginestó) 

Halimium sp. (esteperola) 

Atriplex halimus (salat blanc) 

Tamarix sp. (tamariu) 
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ANNEX CARTOGRÀFIC 
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ANNEX CARTOGRÀFIC 

 

MAPA 1 – EMPLAÇAMENT I ESPAIS NATURALS PROTEGITS 

MAPA 2  – GEOLOGIA  

MAPA 3 – PENDENTS 

MAPA 4 – HIDROGEOLOGIA 

MAPA 5 – MATRIU BIOFÍSICA (HÀBITATS I HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI) 

MAPA 6 – DISPERSIÓ DE LA FAUNA 

MAPA 7 – USOS DEL SÒL 

MAPA 8 – PAISATGE I CONQUES VISUALS 

MAPA 9 – USOS ESPECÍFICS EN SÒL NO URBANITZABLE  

MAPA 10 – RISCOS NATURALS 

MAPA 11 – SENSIBILITAT AMBIENTAL 

MAPA 12 – VULNERABILITAT HIDROGEOLÒGICA 

MAPA 13 – PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 

MAPA 14  – PROPOSTA DE ZONIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE 

MAPA 15 – MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA ACTUALITZAT. PROPOSTA DE ZONES DE 
SENSIBILITAT ACÚSTICA 

MAPA 16 – MAPA DE PROTECCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA ACTUALITZAT 
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