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ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS A L’ÀREA AFECTADA 
PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 11 DEL POUM DE RIPOLL 
(CARRETERA DE LES LLOSSES, T.M. DE RIPOLL) 

 

1. INTRODUCCIÓ 

A petició de l’Ajuntament de Ripoll i a instàncies de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya es presenta aquest estudi d’identificació de riscos geològics dut a terme en 
motiu de la modificació puntual núm. 11 del Poum de Ripoll, per tal de delimitar un nou 
sector de sòl urbanitzable industrial a la carretera de les Llosses (T.M. de Ripoll). 

L’objectiu de la present proposta d’estudi respon als requeriments del text refós de la 
llei d’Urbanisme (aprovat per decret legislatiu 1/2010, de 3 d’Agost, article 51.2) i del 
reglament de la llei d’urbanisme (aprovat per decret 305/2006, de 18 de Juliol, article 
59.2), per a la consideració dels riscos geològics en la planificació urbanística. 
 

1.1.Objectius i abast 

Aquest estudi d’identificació de riscos geològics es realitza en base a la recerca de 
processos geològics actius que siguin susceptibles de generar situacions de risc que 
convingui evitar, prevenir o paliar. En aquest treball s’ha tingut en compte la perillositat 
geològica derivada dels processos següents: 

• Despreniments (caiguda de blocs, bolcades, allaus de roques) 

• Esllavissades (lliscaments rotacionals i translacionals, en sòls o roques. 
Reptacions) 

• Fluxos torrencials (corrents d’arrossegalls) 

• Vulnerabilitat d’aqüífers 

• Esfondraments (subsidència, col·lapses) 

• Sismicitat 

L’anàlisi de la perillositat derivada de l’actuació d’aquests procesos s’ha realitzat en 
base a una estimació preliminar del risc existent, en funció de la intensitat i del grau 
d’activitat que poden assolir. D’aquesta forma es poden definir els següents graus de 
perillositat: 

Perillositat Molt Baixa o Negligible: árees en les quals no s’ha detectat una 
exposició a processos actius, o bé en la qual aquests siguin de molt baixa 
intensitat i activitat. 

Perillositat Baixa: àrees en les quals hi esdevinguin processos de baixa intensitat 
però de mitjana activitat, o bé processos de mitjana intensitat però de baixa 
activitat. 
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Perillositat Mitjana; àrees on hi actuïn processos d’intensitat mitjana i de mitjana i 
alta activitat o bé processos d’intensitat alta i de baixa activitat. 

Perillositat Alta: àrees exposades a processos d’alta intensitat i de mitjana/alta 
activitat. 

A partir de l’anàlisi de la perillositat es poden definir unes àrees de perillositat Molt 
Baixa a Baixa en les quals no caldria la realització d’estudis de perillositat addicionals, 
unes àrees de perillositat Baixa a Mitjana, en les quals no caldria la realització 
d’estudis addicionals, però en les que caldria seguir unes recomanacions derivades de 
l’estudi d’identificació de riscos i, finalment, unes àrees de perilositat Mitjana a Alta en 
les quals caldria la realització d’estudis de riscos addicionals. 

 

1.2.Situació geogràfica 

La zona estudiada, en la qual es preveu la modificació puntual núm. 11 del POUM de 
Ripoll, es troba situada al SW del nucli urbà de Ripoll, dins del seu Terme Municipal. 
S’ubica al costat de la carretera C-26, prop del Km 189. (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Situació geogràfica de la zona estudiada sobre mapa topogràfic i sobre ortofotomapa en 
relació al nucli urbà de Ripoll. 
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L’àrea en què es preveu l’actuació se situa a la riba esquerra de la riera de les Llosses, 
ocupant part de la seva plana al·luvial, de morfologia planera i, en els sectors N i W, 
també els relleus que configuren l’extrem meridional de la serra del Catllar (Figura 2 i 
Fotografies 1, 2 i 3). 

 
Figura 2. Situació geogràfica de la zona estudiada sobre mapa topogràfic i sobre ortofotomapa en 
relació a la riera de les Llosses i la serra del Catllar. 

 

 
Fotografia 1. Vista de l’àrea de morfologia planera des de l’extrem E. 
Fotografia 2. Vista de l’àrea de morfologia planera des de l’extrem W. 
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Fotografia 3. Vista del àrea d’actuació des dels relleus de l’extrem meridional de la serra del Catllar 

 

1.3.Marc Geològic 

L’àrea d’estudi es troba al S de la comarca del Ripollès, vers l’extrem meridional del 
Prepirineu Oriental, molt a la vora de l’encavalcament de Vallfogona, estructura 
tectònica que posa en contacte els materials eocens que configuren el Prepirineu i els 
materials eocens que configuren l’anomenat Avantpaís plegat, el qual constitueix el 
sector septentrional de la Depressió Central Catalana.  

A la zona estudiada i als seus voltants es desenvolupen 2 unitats eocenes, 
concretament del Lutecià (veure mapa geològic de la Figura 3). Afloren als relleus que, 
en la zona N de l’àrea d’actuació, constitueixen l’extrem meridional de la serra del 
Catllar. 

• Formació Vallfogona (epígraf ELmv): Es tracta d’una unitat formada per 
margues amb intercalacions de gresos plano-paral·lels. Es corresponen a 
materials marins els quals presenten fàcies turbidítiques de talús. 

 

 
Fotografia 4. Margues i gresos de la Formació 
Vallfogona als relleus del W de l’àrea d’actuació. 
Fotografia 5. Margues i gresos de la Formació Vallfogona als relleus de l’E de l’àrea d’actuació. 
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• Formació Guixos de Vallfogona (epígraf Elgv): Unitat formada per anhidrites i 
guixos alabastrins marins que s’intercalen amb les margues i gresos que 
configuren la unitat anterior. Les intercalacions de guixos són més freqüents 
vers la part superior de la Formació Vallfogona. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fotografia 6. Aflorament dels guisos de Vallfogona al N de l’àrea d’actuació 

 

Les margues i gresos de la Formació Vallfogona encavalquen a materials de l’Eocè 
que afloren al S de la superfície d’encavalcament (encavalcament de Vallfogona). 
Aquests es troben representats per les unitats següents (Plànol 03):  

• Formació Bracons (epígraf ELb2): Es tracta d’una alternança de gresos grisos, 
conglomerats, calcarenites i margues. Són materials marins, dipositats en un 
ambient de front deltaic. Contenen restes de fauna marina.  

• Formació Bellmunt (epígraf ELb3): Són materials que foren dipositats en un 
ambient de plana deltaica, en un medi continental costaner. Es troben formats 
per lutites vermelles, gresos i conglomerats. 

 

A la vora S del Prepirineu Oriental l’estructura tectònica dels materials descrits (unitats 
ELmv i ELgv) es correspon a una sèrie de plecs que presenten una orientació WSW-
ENE.  

Just al N de l’àrea d’actuació es desenvolupa l’eix d’un plec sinclinal, la qual cosa fa 
que la sèrie eocena presenti un cabussament d’entre 40º i 55º orientat vers el NNW. El 
substrat rocallós a banda de les juntes d’estratificació, presenta diverses juntes de 
diaclasat, algunes de les quals es troben orientades vers el mateix sentit que el dels 
vessants que es desenvolupen al N de l’àrea d’actuació (Fotografia 7 i Figura 3).  
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Fotografia 7. Margues i gresos de la Fm. Vallfogona cabussant vers el NNW 

 

El substrat rocallós a la zona d’estudi es troba parcialment recobert per dipòsits 
quaternaris al·luvials, relacionats amb la hidrodinàmica dels cursos que solquen l’àrea, 
és a dir, de la riera de les Llosses, que transcorre d’W a E al S de la zona i de 2 
torrents afluents de la mateixa, que travessen l’àrea de forma transversal (Figura 3). 
De més antigues a més modernes les unitats quaternàries són les següents: 

• Unitats QPg3 i QPt3: Es corresponen a unitats quaternàries, d’edat plistocena, 
que configuren el nivell de terrassa 3 (QPt3) present a la zona i els seus 
dipòsits col·luvials lateralment enllaçats (QPg3). Es troben formats per graves, 
sorres i llims (Fotografies 8 i 9). Afloren a la zona carenera que separa les 
conques dels 2 torrents afluents de la riera de les Llosses, els quals creuen 
l’àrea d’actuació en un sentit general N-S), però també es desenvolupen en els 
relleus del sector NE. 

 
 
Fotografia 8. Graves, sorres i llims, amb blocs de guix, del nivell de terrassa 3 (QPt3), a la zona carenera 

entre els 2 torrents. 
Fotografia 9. Dipòsit al·luvial/col·luvial (QPg3) recobrint el substrat rocallós al sector NE de l’àrea 

d’actuació 
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• Unitats QPg2 i QPt2: Es corresponen a unitats del Plistocè, que configuren el 
nivell de terrassa 2 (QPt2) i, com en el cas anterior, els seus dipòsits col·luvials 
lateralment enllaçats (QPg2). La seva litologia es correspon a graves, sorres i 
llims (Fotografies 10, 11 i 12). En el cas dels nivells de terrassa les graves 
predominen a la base de la unitat (Fotografia13), mentre que al sostre hi 
predominen les sorres i els llims. A la zona planera de l’àrea d’actuació en 
l’actualitat els materials de la terrassa 2 es troben recoberts per dipòsits 
antròpics. Les fàcies col·luvials afloren en els marges existents entre la zona 
planera i els relleus del N. Tanmateix afloren en els relleus del NW. 

 
 
Fotografia 10. Graves, sorres i llims, corresponents al dipòsit col·luvial (QPg2) que als relleus del NW 

recobreix el substrat rocallós. 
Fotografia 11. Graves sorres i llims aflorant en el marge entre la zona planera de l’àrea d’actuació i els 

relleus situats al N. Dipòsit col·luvial de la unitat QPg2. 

 

 

 
 
Fotografia 12. Graves sorres i llims aflorant en el marge entre la zona planera de l’àrea d’actuació i els 

relleus situats al N. Dipòsit col·luvial de la unitat QPg2. 
Fotografia 13. Graves amb matriu sorrenca i llimosa de la terrassa 2 (QPt2) aflorant en l’extrem SE de 

l’àrea d’actuació. 
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• Unitat QHt1: Unitat que es correspon a la terrassa 1. A la base es troba 
formada per graves i a sostre per sorres i llims (Figura 3). La seva edat es 
correspon a l’Holocè. Aflora a l’ESE de l’àrea d’actuació, on no hi és present. 

• Unitat QHt0: Unitat d’edat holocena representativa del quaternari més recent, 
és a dir, als dipòsits de fons de llera dels cursos d’aigua. Es troba formada per 
sorres i graves. A l’àrea d’actuació és present al fons de les lleres dels 2 
torrents que travessen la zona de forma transversal (Figura 3 i fotografia 14) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fotografia 14. Llera del torrent oriental que creua l’àrea d’actuació, reblerta de sorres i graves de la 
unitat QHt0 

 

A l’àrea planera de la zona d’actuació els materials de la Terrassa 2 es troben 
recoberts per dipòsits antròpics resultants de l’antiga activitat que s’hi desenvolupava. 
A la cartografia geològica de la Figura 3 aquests materials es troben representats amb 
l’epígraf següent: 

• Unitat Ar: Es tracta predominantment de terraplens de graves i gravetes 
anguloses, resultants de l’activitat de tractament d’àrids que es desenvolupava 
a la zona d’actuació (Fotografies 15 i 16) 

 

 
 
Fotografies 15 i 16. Rebliments de graves i gravetes antròpiques sobre els materials de la terrassa 2, a la 

zona planera de l’àrea d’actuació. 
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Figura 3. Mapa geològic de la zona estudiada (fulla 1:25.000 de Ripoll, ICGC) 

 

1.4.Xarxa Hidrogràfica 

La xarxa hídrica superficial de la zona estudiada consisteix en dos torrents afluents de 
la riera de les Llosses (Fotografia 17), que travessen la zona de forma transversal, en 
un sentit N-S. Aquests es corresponen al torrent de Sobirats (Fotografies 18 i 20), que 
solca l’àrea en el sector Central-W i el clot del Teixó (Fotografia 19), el qual la travessa 
pel sector Central-E. Entre els 2 cursos es desenvolupa una zona muntanyosa la 
carena de la qual es constitueix com la divisòria d’aigües entre els 2 torrents, en la 
qual se situen els quintans de can Pol (Figura 4). 

 
 

 
Fotografia 17. Fotografia aèria dels 2 torrents que solquen la zona d’actuació, amb els quintans de can Pol, 

com a serra divisòria. 
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Fotografia 18. Llera del torrent de Sobirats, al S de l’àrea d’actuació, just abans de creuar-la del tot. 
Fotografia 19. Llera del clot del Teixó, al S de l’àrea d’actuació, just abans de creuar-la del tot. 
 
 

 
Fotografia 20. Vista de la vall del torrent de Sobirats des dels Quintans de can Pol 

 

El traçat dels 2 cursos d’aigua, a l’àrea d’actuació, és de caràcter meandriforme. Dins 
d’aquesta zona gran part de la llera dels torrents es troba canalitzada i recoberta pels 
terraplens antròpics abocats en la zona planera de la mateixa. 

La conca hidrogràfica d’aquests cursos d’aigua és de dimensions reduïdes, ja que la 
seva àrea de capçalera se situa no gaire lluny de la zona d’actuació, concretament al 
vessant S de la serra del Catllar. A més a més cal tenir en compte el fet que el seu 
traçat transcorre sobre materials de caràcter poc permeable de l’Eocè (unitats ELmv i 
ELgv), la qual cosa fa que es nodreixin sobretot d’aigües pluviomètriques d’escolament 
superficial.  

Per tot això cal pensar que es tracta de cursos hídrics sotmesos a variacions 
estacionals de cabal i que, per tant, com a mínim han de presentar situacions 
d’estiatge en èpoques de baixa pluviometria. 
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Figura 4. Xarxa de drenatge superficial a l’àrea d’estudi 

 

1.5. Hidrogeologia 

Des s’un punt de vista hidrogeològic, la meitat septentrional del Terme Municipal de 
Ripoll, on s’ubica l’àrea d’actuació, es troba situada en l’Àrea Hidrogeològica del Cadí-
Alta Garrotxa (Fig. 5). 

 

 

Figura 5. Situació del Terme Municipal de Ripoll en l’àrea hidrogeològica a la que pertany, dins del conjunt 
de Catalunya. 
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A la zona estudiada, dins d’aquesta àrea hidrogeològica, d’una banda es 
desenvolupen formacions aqüíferes de margues i evaporites paleògenes, 
representades pel substrat de l’Eocè i d’altra banda formacions aqüíferes quaternàries 
de graves, sorres i llims, representades pels dipòsits al·luvials i col·luvials que 
recobreixen el substrat (Figura 5). 

 

1.6.Geomorfologia 

Des d’un punt de vista geomorfològic l’àrea d’estudi presenta una zona de morfologia 
planera, representada en la terrassa 2 de la riera de les Llosses i una zona de relleu 
muntanyós en els sectors N i W, corresponent a l’extrem meridional de la serra del 
Catllar. Dins dels relleus del N, cal esmentar la zona dels quintans de can Pol, 
compresa entre els torrent de Sobirats i el clot del Teixò, en què els pendents són més 
suaus per la presència, en aquest indret del nivell de terrassa 3. 

Aquesta morfologia, a grans trets, es reflecteix en el mapa de pendents que es 
presenta a la Figura 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Plànol de pendents de la zona estudiada (segons dades de 
SERPA, 2017) 

 
En el mapa de pendents es distingeix: 

• La zona planera situada més a la vora de la riera de les Llosses i formada per 
la terrassa 2 d’aquest curs hídric, en la qual es pendents existents oscil·len 
entre el 0% i el 15%. 
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• Els quintans de can Pol, situats en la divisòria d’aigües entre els 2 torrents que 
solquen l’àrea, en els quals es desenvolupa el nivell de terrassa 3, amb 
pendents d’entre el 5% i el 20%. 

• Finalment la resta dels relleus de la serra del Catllar, situats al W i a l’E dels 
quintans de Can Pol, en els quals hi ha pendents d’entre el 20% i més del 30%. 

La zona planera de la terrassa 2 del Ter se situa a alçàries topogràfiques d’entre 675,5 
m i 679, 5 m. Les alçaries topogràfiques als quintans de can Pol es troben compreses 
entre 683 m i 690,5 m. Finalment, les cotes topogràfiques dels relleus muntanyosos 
situats a banda i banda de can Pol oscil·len entre els 685 m i els 710 m. 

A la Figura 7 es presenta un mapa esquemàtic en què es representen els trets 
geomorfològics principals de l’àrea d’actuació i dels seus voltants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema geomorfològic de l’àrea d’actuació 
 

En aquest plànol, pel que fa als trets geomorfològics de l’indret es pot observar: 

• Les cotes topogràfiques a les quals se situen les 3 zones diferenciades, 
comentades anteriorment. 

• Les principals línies careneres. En aquest sentit cal remarcar la direcció que 
pren la carena dels quintants de can Pol (N-S), respecte la de la resta de les 
carenes situades en els relleus muntanyosos del N (W-E, o SW-NE). Aquest fet 
és conseqüència que la carena de can Pol es correspon a la divisòria d’aigües 
entre el torrent de Sobirats i el clot del Teixó. 
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• L’existència d’escarpaments en roca vers la part mitjana i superior de l’àrea 
ocupada pels relleus muntanyosos del N, a excepció dels quintans de can Pol 
(Fotografia 21). 

• L’existència d’escarpaments en sòls col·luvials en el límit entre la zona planera i 
els relleus muntanyosos del N (Fotografia 22). 

• El traçat de caràcter meandriforme del torrent de Sobirats i del clot del Teixó, al 
seu pas per l’àrea d’actuació. 

 
 

Fotografia 21. Vista dels escarpaments situats a la part superior dels relleus muntanyosos del N de la 
zona d’actuació. 

Fotografia 22. Escarpaments en l’àrea de contacte entre la zona planera i els relleus muntanyosos, 
deixant al descobert materials quaternaris col·luvials. 
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2. ANÀLISI DE PERILLOSITAT 

En aquest capítol es realitza una anàlisi de la perillositat per a cadascun dels 
processos geològics considerats. L’anàlisi s’ha dut a terme mitjançant la valoració del 
grau d’intensitat i del grau d’activitat de cada procés, en base a les observacions de 
camp i a la compilació de dades realitzades al llarg de l’execució d’aquest treball. 

Per tal de determinar l’existència de processos geològics actius en tota l’àrea d’estudi, 
especialment els relacionats amb processos gravitatoris i amb fluxos torrencials 
(existència d’escarpaments, de cicatrius erosives, de blocs i de masses 
inestabilitzades, etc.), a part del reconeixement de camp s’ha dut a terme un estudi 
fotogeològic. Alguns dels trets identificats, mitjançant el conjunt de treballs realitzats es 
presenten al mapa geomorfològic de la Figura 7. 

 

2.1.Despreniments 

Tal com es posa de manifest en els apartats de descripció geològica de la zona 
estudiada, l’àrea es troba constituïda per un substrat rocallós d’edat eocena, el qual es 
troba format per margues i gresos (unitat ELmv) amb intercalacions de nivells de guix 
(unitat ELgv).  

Dins de l’àrea d’estudi el substrat rocallós aflora en els vessants que constitueixen 
l’extrem meridional de la serra del Catllar, situats tant a l W com a l’E dels quintans de 
can Pol.  

Com ja s’ha descrit anteriorment, aquests vessants presenten pendents de com a 
mínim 20º, arribant a ser subverticals per sota d’escarpaments rocallosos situats 
sobretot a la part superior dels vessants, però ocasionalment també hi ha 
escarcaments a mig vessant (Fotografies 4, 5 i 7 i Figura 7). 

Tal i com s’observa als afloraments de les Fotografies 23 i 24 el substrat rocallós es 
troba afectat per un cabussament considerable vers un sentit contrari al de l’orientació 
dels talussos. Tanmateix una de les famílies de diaclasat s’orienta en el mateix sentit 
que el dels talussos, presentant un cabussament inferior al pendent dels mateixos. 

La intersecció entre la família d’estratificació i la família de diaclasat esmentada fa que 
en talussos de pendent considerable, és a dir, a partir dels 40º, aproximadament, en el 
substrat rocallós hi ha la susceptibilitat de gènesi de lliscament i bolcada de blocs. 
En els afloraments es pot observar la presència tant de blocs inestables, com la 
presència de cavitats en la roca, corresponents a blocs que ja han caigut a causa 
d’aquest procés (Fotografies 24 i 25). Els afloraments en els quals s’hi han produït 
aquests trencaments en l’actualitat es troben desprovistos de vegetació parcialment o 
total 

Vessant avall dels escarpaments situats al W de can Pol, en àrees del talús situades 
per sota de l’indret en què es produeixen els trencaments, s’hi observa puntualment la 
presència de blocs caiguts, en àrees on hi ha escassa vegetació (Fotografia 23). 
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Fotografia 23. Talús subvertical al substrat rocallós, en el vessant situat al W dels quintans de can Pol. 

S’hi originen lliscaments i bolcada de blocs. 
Fotografia 24. Talús subvertical al substrat rocallós, en el vessant situat a l’E dels quintans de can Pol. 

S’hi originen lliscaments i bolcada de blocs. 
 
Vers la base dels talussos escarpats situats a l’E de Can Pol s’hi observa la presència 
de blocs rocallosos de mida diferent (Fotografia 25), que poden provenir de 
despreniments generats vessant amunt (Fotografia24).  
 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 25. Acumulació de blocs al peu del vessant rocallós situat a l’E de can Pol 

 

A la Figura 7, en base dels treballs de camp i fotogeològics duts a terme, s’han 
representat unes àrees (en groc) situades sota els escarpaments rocallosos dels 
relleus muntanyosos del N de l’àrea d’actuació. Es tracta de zones desprovistes o amb 
poca vegetació, en les quals s’hi ha detectat indicis d’acumulació i/o de caiguda de 
blocs en les mateixes, causats predominantment pels processos de lliscament i 
bolcada de blocs generats en els talussos subverticals de sota dels escarpaments. 

Al Plànol 01 s’han delimitat 2 àrees (zones A) d’una certa extensió, situades per sota 
dels escarpaments rocallosos observats i cartografiats, en les quals no es pot 
descartar, en cap cas, la gènesi en les mateixes de trencaments com els descrits en el 
substrat rocallós i la caiguda i acumulació de blocs al front dels vessants o al peu dels 
mateixos. 
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Això no obstant, cal dir que tampoc s’hi ha observat zones de gran acumulació de 
blocs i les mateixes semblen limitades a indrets determinats. Per tot això es valora que 
l’activitat del procés a l’àrea d’actuació és baixa, i que la seva intensitat, per 
l’afectació que podria representar sobre l’àrea, es valora com a alta. Per tant, com a 
conseqüència de l’actuació d’aquest procés, els indrets especificats com a àrees A al 
Plànol 01 situats a banda i banda dels quintans de can Pol, són considerats de 
perillositat mitjana. 

Per a paliar o evitar els efectes de l’actuació d’aquest procés, s’aconsella que els 
estudis geotècnis a realitzar, per a la construcció de les estructures a la nova àrea 
urbanitzable, atenguin el problema de l’estabilitat del substrat rocallós en els vessants 
del N de l’àrea, a partir dels quals es puguin analitzar les solucions més idònies per a 
la seva contenció. Tanmateix per a qualsevol actuació en l’indret, prèvia a la fase 
constructiva, s’aconsella que s’adopti les mesures de sanejament dels blocs inestables 
en els vessants, o bé d’emplaçament d’alguns bulons i/o de xarxes metàl·liques en el 
cas d’afloraments rocallosos molt inestables o amb blocs difícils de sanejar. 

 

2.2.Esllavissades 

Amb el nom d’aquest procés (esllavissades) es pretén analitzar la possible gènesi a 
l’àrea de lliscaments rotacionals, lliscamants o moviments translacionals i planars i de 
reptacions de sòls. Aquests moviments gravitacionals són susceptibles de produir-se 
tant en sòls com en roques, sobretot en roques molt fracturades. Això no obstant en 
aquest treball s’efectuarà l’anàlisi d’aquest procés en els sòls presents a l’àrea, ja que 
considerem que l’anàlisi de possibles trencaments en roca (blocs inestables en 
afloraments rocallosos) i la seva actuació (lliscament i bolcada de blocs) ja s’ha dut a 
terme en el subcapítol anterior. 

En els apartats on s’ha descrit el medi físic de l’àrea ha quedat palès que els sòls 
quaternaris es desenvolupen en els següents indrets de l’àrea d’actuació: 

• Al fons de les lleres del torrent de Sobirats i del clot del Teixò es desenvolupen 
els sediments quaternaris més recents. 

• A la zona planera de l’àrea d’actuació es desenvolupen els materials que 
constitueixen la terrassa 2 de la riera de les Llosses que, en l’actualitat, es 
troben recoberts per terraplens antròpics producte de l’activitat duta a terme en 
l’àrea. 

• En el marge entre la zona planera i els relleus del N hi afloren dipòsits 
col·luvials equivalents lateralment de la terrassa 2. Aquests també afloren en 
l’àrea de capçalera del vessant situat al W de can Pol, en què recobreixen el 
substrat rocallós. 

• Als relleus dels quintans de can Pol, zona de divisòria entre els 2 torrents que 
creuen la zona, es desenvolupen materials de la terrassa 3 que, vers el N 
passen a fàcies col·luvials enllaçades amb aquesta terrassa. Aquests dipòsits 
col·luvials també afloran a la capçalera del vessant situat a l’E de can Pol, on 
també recobreixen el substrat rocallós. 
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Durant l’estudi de camp s’han reconegut petites cicatrius erosives de trencaments 
circulars que afecten el dipòsit col·luvial equivalent a la terrassa 2 (QPg2), 
concretament en talussos subverticals (Fotografies 26 i 27). Tanmateix també se n’han 
identificat als afloraments del dipòsit col·luvial equivalent a la terrassa 3 (QPg3) que en 
la part alta del vessant oriental també recobreixen el substrat (Fotografies 7 i 9). 

 
 

Fotografia 26 i 27. Petits trencaments circulars que afecten al dipòsit col·luvial equivalent a la terrassa 2, 
en talussos subverticals a la part superior del vessant occidental. 

 

En els talussos que delimiten la zona planera de la zona d’actuació, en els quals hi 
afloren els dipòsits col·luvials equivalents a la terrassa 2, el seu front es troba revestit 
per murs d’obra (Fotografia 28), la qual cosa, tenint en compte que les edificacions 
antigues es troben construïdes a la capçalera d’aquests talussos, pot indicar 
problemes d’estabilitat d’aquests materials en talussos verticalitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 28. Mur d’obra contenint els materials col·luvials equivalents a la terrassa 2, en el marge entre 
la zona planera i els relleus del N 

 

També s’ha avaluat la possibilitat de gènesi a la zona d’estudi de moviments lents, 
com ara les reptacions de sòl, a partir de l’observació de la verticalitat dels troncs dels 
arbres presents en l’indret. Com es pot observar a la Fotografia 29, realitzada a 
l’extrem occidental de l’àrea d’actuació la major part dels troncs dels arbres als 
pendents vegetats observats mantenen la verticalitat. Es conclou que a la zona 
difícilment pot haver-hi processos de reptació de sòls. 
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Fotografia 29. Arbres amb el tronc predominantment vertical a l’extrem occidental de la zona 
d’actuació, sense indicis de reptació de sòls 

 

Per tot al que s’ha dit, en referència a l’adveniment de processos gravitatoris en sòls 
dins l’àrea d’estudi, tenint en compte que es corresponent a petites cicatrius presents 
en talussos verticalitzats que, això no obstant, hi són freqüents en els afloraments, la 
seva intensitat es valora com a baixa i el grau d’activita com a mitjà, per la qual cosa 
les zones representades amb l’epìgraf B al Plànol 01 es consideren zones de 
perillositat baixa. 

Es recomana a la direcció tècnica de l’obra que, de cara a les actuacions previstes a la 
nova àrea urbanitzable, es dugui a terme la contenció dels talussos verticalitzats en el 
front dels quals es desenvolupin materials quaternaris equivalents a la terrassa 2 i 3. 
Els futurs estudis geotècnics que s’hauran de dur a terme per a l’emplaçament de les 
estructures hauran de tenir en compte aquesta problemàtica. 

 

2.3.Fluxos torrencials 

Dins la zona d’actuació els cursos del torrent de Sobirats i del clot del Teixó, com s’ha 
dit en apartats anteriors, presenten un traçat meandriforme. Els 2 cursos al N de la 
zona, quan encara transcorren pels relleus meridionals de la serra del Catllar, 
descriuen una inflexió meandriforme amb la part convexa orientada vers el W (Figures 
4 i 7). A la zona planera de l’àrea d’actuació, ocupada per dipòsits quaternaris de la 
terrassa 2, recoberts per dipòsits antròpics, la llera dels 2 cursos es troba en bona part 
canalitzada i soterrada en els dipòsits antròpics. En aquesta àrea planera els 2 cursos 
descriuen una altra inflexió meandriforme, sobretot el torrent de Sobirats, en aquest 
cas amb la part convexa orientada vers l’E (Figures 4 i 7). 

Tot i que es tracta de cursos hídrics sotmesos a situacions d’estiatge estacional es 
troben afectats per les avingudes periòdiques estacionals. D’aquesta forma, tal i com 
es mostra en el plànol d’inundabilitat de l’àrea, representat a la Figura 8 (estudi 
d’inundabilitat realitzat per SERPA, 2017), en avingudes de període de retorn de 100 
anys, a la zona planera d’actuació hi ha àrees potencialment inundables de 
considerable extensió. En el cas del torrent de Sobirats, l’àrea inundable corresponent 
al període de retorn de 10 anys tampoc és gens despreciable. 
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Figura 8. Mapa d’inundabilitat a l’àrea d’actuació (SERPA, 2017) 

 

A la Figura 7 i al Plànol 01 (àrees C) s’hi ha representat unes zones susceptibles 
d’estar sotmeses a erosió hídrica superficial a la part convexa de les inflexions 
meandriformes dels cursos hídrics, que es correspon als indrets on la força de l’aigua 
pot erosionar els marges de la llera en situacions d’avinguda. Pel que fa a l’actuació 
d’aquest procés, durant les avingudes de període de retorn baix quedaran afectades 
àrees de poca extensió del N de la zona d’actuació, en la qual els cursos hídrics no es 
troben canalitzats antròpìcament. A la zona planera, els processos d’erosió hídrica 
seran més susceptibles d’originar-se en avingudes de període de retorn alt, durant les 
quals l’àrea inundable es capaç de sobrepassar i fins i tot malmetre les estructures de 
canalització antròpica. En tots els casos, però, les àrees afectades quedaran 
circumscrites en zones situades a banda i banda de les lleres. 

Arran del que s’ha comentat, pel que fa a les accions erosives dels cursos torrencials a 
l’àrea, s’estima que que el grau d’intensitat d’aquest procés és baix, mentre que el 
grau d’activitat es pot estimar en mitjà, per la qual cosa es valora l’àrea com de 
perillositat baixa, pel que fa a l’adveniment d’aquest procés en la mateixa. 

Per a paliar els efectes dels processos d’erosió hídrica, a banda de dissenyar 
estructures de canalització, amb seccions adients per a encabir-hi els cabals 
d’avinguda, les mateixes haurien de presentar la resistència suficient per a evitar les 
erosions hídriques als marges de les lleres, especialment en els indrets convexes dels 
meandres. Tanmateix seria útil la construcció d’estructures resistents en els trams 
sense canalització antròpica. 

 

2.4. Vulnerabilitat d’aqüífers 

En l’àrea d’actuació es desenvolupen dues unitats hidrogeològiques que pertanyen a 
l’àrea hidrogeològica mesozoica i terciària del Cadí-Alta Garrotxa (Figura5), les quals 
es corresponen a: 
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• Un aqüífer superficial representat per les graves, sorres i llims que 
constitueixen els dipòsits quaternaris al·luvials i els seus equivalents laterals, 
corresponents als dipòsits col·luvials. En l’àrea planera de la zona d’actuació 
els materials antròpics disposats sobre la terrassa 2, també formen part 
d’aquest aqüífer. Es corresponen a una unitat amb una permeabilitat primària 
elevada, sobretot la dels nivells de graves que configuren la base de la terrassa 
2 i també la dels nivells de graves i gravetes que constuitueixen els dipòsits 
antròpics. Desconeixem sobre l’existència d’una zona saturada de l’aqüífer en 
el subsòl de la zona d’actuació. Cal emfatitzar en el fet que els materials de 
l’aqüífer es troben directament en contacte amb les aigües superficials de la 
riera de les Llosses. 

• Un aqüífer profund representat per les margues, gresos i guixos que 
constitueixen el substrat eocè, de caràcter poc permeable i presentant una 
minsa permeabilitat per fissuració 

De les 2 unitats hidrogeològiques descrites cal remarcar, per les característiques 
d’elevada permeabilitat i de superficialitat que presenta, la vulnerabilitat a què es 
troba exposat l’aqüífer superficial davant la contaminació per part de residus que es 
puguin manipular en la superfície, tenint en compte, a més a més, que els mateixos 
puguin anar a parar a les aigües superficials de la riera de les Llosses. 

Per això s’aconsella que, depenent de les activitats industrials previstes en la futura 
àrea industrial urbanitzable, es prenguin les mesures d’impermeabilització destinades 
a evitar el vessament i/o la infiltració de residus contaminants al medi hidrogeològic. 

 

2.5. Agressivitat del sòl i de l’aigua subterrània 

A causa de la presència de guixos en el substrat rocallós, sobretot aigües amunt de la 
zona d’actuació, a priori cal suposar la possible existència de concentracions altes de 
l’ió sulfat tant en el sòl com en l’aigua subterrània, en el cas de la seva existència, que 
a la llarga poden causar danys al formigó de les futures estructures previstes en 
l’indret. 

Per tant, els futurs estudis geotècnics constructius hauran de tenir en compte aquest 
factor i proposar les mesures idònies, si cal, per a evitar els efectes de l’agressivitat del 
sòl i/o de l’aigua al formigó. 

 

2.6.Esfondraments (subsidències, col·lapses) 

Pel que fa a l’actuació de processos d’esfondraments per dissolució i col·lapase a 
l’àrea estudiada, cal tenir en compte les intercalacions de nivells evaporítics (ELgv) 
entre les margues i gresos (ELmv) que predominantment constitueixen el substrat 
rocallós de l’àrea d’actuació. 

En el tall geològic que es presenta a la figura 9, realitzat en base a les dades de 
superfície, publicades per l’ICGC en el mapa geològic 1:25.000 de Ripoll, les 
intercalacions més importants de guixos en la sèrie eocena són més importants vers la 
part superior, al N de l’àrea de actuació  
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Figura 9. Tall geològic de la zona d’estudi  

 

Tot i que no s’ha identificat cap nivell de guix en la part mitjana i inferior de la sèrie, a 
la vora de l’àrea d’actuació, no es pot descartar del tot la seva existència en el subsol 
de l’àrea d’actuació. D’altra banda cal considerar el fet que les intercalacions de guix 
normalment es corresponen a cossos lenticulars de no gaire potència. Tanmateix cal 
assenyalar que a la zona no hi ha antecedents de subsidències produïdes per 
dissolució i posterior col·lapse de guix. 

Per tot això aquesta àrea es valora com de perillositat molt baixa a baixa pel que fa a 
la gènesi d’aquest procés. 
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2.7.Sismicitat 

L’avaluació de la perillositat sísmica consisteix en l’estimació de la intensitat del 
moviment sísmic que pot esperar-se que afecti a una determinada zona. L’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha elaborat un mapa en el qual s’efectua una 
zonació sísmica i en el que s’avalua la perillositat sísmica de cada municipi de 
Catalunya, tenint en compte l’efecte del sòl sobre el qual es troba cada nucli urbà. 

Segons aquest mapa el terme municipal de Ripoll es troba exposat a un risc sísmic 
d’intensitat VIII segons l’escala MSK. Amb aquesta intensitat es podrien causar danys 
greus als edificis i estructures previstes. (Figura 8). 

Pel cas que ens ocupa és un factor a tenir en compte en el disseny de les estructures 
projectades. També cal considerar que aquest fet podria també tenir incidència en la 
gènesi i acceleració de trencaments en roca i en sòls. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 9. Mapa de perillositat sísmica tenint en compte l’efecte del sòl. Mapa de vulnerabilitat sísmica 

considerant els danys als edificis. 

 

D’altra banda cal tenir en compte que, segons la Normativa NCSR-02, la relació entre 
l’acceleració sísmica bàsica i la gravetat al Terme Municipal de Ripoll és de 0,10. 
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3. CONCLUSIONS  

Del conjunt de treballs duts a terme se’n poden realitzar les següents conclusions: 

• La meitat S de l’àrea d’actuació es troba situada en una àrea planera que es 
constitueix com la terrassa 2 de la riera de les Llosses. Al N de l’àrea es 
desenvolupen relleus muntanyosos corresponents a la vessant S de la serra 
del Catllar. 

• La zona d’actuació es troba atravessada perpendicularment per 2 torrents 
afluents de la riera de les Llosses. Al N, la divisòria d’aigues entre els 2 cursos 
el constitueix una àrea muntanyosa en la qual hi ha els quintans de can Pol. 

• En els relleus muntanyosos del N de l’àrea d’actuació hi aflora el substrat 
rocallós. Es tracta de margues i gresos amb intercalacions de guix, materials 
representatius de l’Eocè. Aquests es troben recoberts per dipòsits col·luvials 
quaternaris equivalents a les terrasses 2 i 3 de la riera de les Llosses. 

• Als quintans de Can Pol hi afloren materials quaternaris d’origen al·luvial i 
col·luvial equivalents a la terrassa 3. 

• La zona planera de l’àrea d’actuacíó es troba situada sobre la terrassa 2. El 
subsòl de la mateixa es troba formada per graves que fossilitzen el substrat 
eocè, per sorres i per llims. En l’actualitat aquests materials es troben recoberts 
per terraplens antròpics formats predominantment per graves i gravetes 
anguloses  

• En els talussos rocallosos que es desenvolupen a la part superior i intermèdia 
de les vessants muntanyoses del N, situades a banda i banda dels quintans de 
can Pol, hi ha la susceptibilitat de gènesi de lliscament i de bolcada de blocs. 
Les zones situades al front i al peu d’aquests vessants es consideren de 
perillositat mitjana. Per a paliar o evitar els efectes del procés, es recomana 
efectuar un sanejament, la instal·lació de xarxes metàl·liques o fins i tot la 
implantació de bulons en els blocs o trams més inestables, abans de dur a 
terme qualsevol acció prèvia a la construcció. Els futurs estudis geotècnics per 
a la construcció de les estructures previstes, haurien de considerar aquesta 
problemàtica i recomanar les accions més adients per a l’estabilització dels 
talussos. 

• En els marges existents entre l’àrea planera i els relleus muntanyosos de la 
zona d’actuació, hi afloren materials quaternaris col·luvials en el front de 
talussos verticalitzats. Amb els treballs de camp s’ha observat que aquests 
materials quaternaris, en talussos de cert pendent, són objecte de petits 
trencaments circulars. És per això que les àrees situades al marge de la zona 
planera es consideren de perillositat baixa. Els estudis geotècnics constructius 
per a l’emplaçament de les noves estructures, tanmateix haurien d’abordar 
aquesta problemàtica. 
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• Els 2 torrents que solquen l’àrea en la mateixa presenten un traçat 
meandriforme. Sobretot a la zona convexa dels meandres existeix la 
susceptibilitat de produir-se l’erosió hídrica de les ribes en episodis d’avinguda, 
per la qual cosa aquestes àrees es consideren de perillositat baixa. Per a evitar 
els efectes erosius de l’aigua s’aconsella o bé que les futures estructures de 
canalització presentin la resistència suficient, o bé que es construeixin 
estructures resistents a l’erosió en els trams sense canalització antròpica. 

• Els dipòsits quaternaris i els terraplens antròpics que els recobreixen, a la zona 
planera de l’àrea d’actuació, configuren un aqüífer superficial de certa 
permeabilitat primària, per la qual cosa és vulnerable davant la contaminació de 
residus. Depenent de les activitats que es duguin a terme a la nova àrea 
urbanitzable, s’aconsella dur a terme les impermeabilitzacions adients per a 
evitar el vessament i/o la infiltració de residus contaminants al medi 
hidrogeològic superficial. 

• La presència de guixos al substrat rocallós fa que a priori calgui considerar la 
possibilitat de concentracions elevades de sulfats en el sòl i en l’aigua 
subterrània, en el cas d’haver-n’hi, de l’indret, per la qual cosa existeix el risc 
d’agressivitat al formigó. Els futurs estudis geotècnics constructius hauran de 
considerar aquesta problemàtica. 

• Segons les cartografies publicades les intercalacions de guixos en el substrat 
rocallós es produeixen vers la part superior de la sèrie. D’aquesta forma 
segons aquesta informació a priori no és previsible que en el subsòl de l’àrea hi 
hagi presència de nivells de guix a la sèrie eocena, fet que no es pot descartar 
del tot. Els nivells de guix a la zona acostumen a ser de morfologia lenticular i 
de poca gruixària i a més a més no hi ha antecedents de col·lapses per 
dissolució de nivells evaporítics. És per això que, pel que fa aquest procés, 
l’àrea es considera de perillositat molt baixa a baixa. 

• Pel que fa al risc sísmic l’ICC considera que al municipi de Ripoll hi ha la 
susceptibilitat  de produir-se sismes d’intensitat VIII, la qual cosa pot causar 
danys greus a les estrutures. Aquest fet cal tenir-lo en compte per al disseny de 
les noves estructures. 
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Restem a disposició de la direcció tècnica de l’obra per a qualsevol dubte, consulta 
o aclariment que estimin oportú. 

 

 

 

 

 

Ripoll, 22 d’octubre de 2018 

 

Atentament, 

 

 
Josep Mª Costa i Mercadal 
Dr. en Geologia UAB. 
Col·legiat núm. 5525 
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Identificacio de Riscos Geològics a l’àrea afectada per la modificació puntual núm. 11 del POUM de Ripoll 
(carretera de les Llosses, T.M. de Ripoll) 

Processos 
actius 

Localització 
(plànol 01) 

Grau de perillositat Recomanacions Estudis 
addicionals 

Despreniments A Mitjà  

Sanejament de blocs 
inestables, implantació 

puntual de bulons, 
instal·lació de xarxes 

metàl·liques 

Estudis geològics 
constructius per a 

les noves 
estructures 

Esllavissades B Baix 
Estructures de contenció 
en talussos de materials 
col·luvials verticalitzats 

Estudis geològics 
constructius per a 

les noves 
estructures 

Erosió hídrica de 
ribes C Baix 

Disseny de canalitzacions 
resistents a 

l’erosió.Construcció 
d’estructures resistents en 
àrees de no canalització 

antròpica 

- 

Vulnerabilitat 
d’aqüífers - 

Aqüífer superficial 
vulnerable 

Segons futura activitat 
industrial, impermeabilitzar 
per a evitar vessaments i/o 

infiltracions de residus 

- 

Agressivitat del 
sòl i de l’aigua - 

Sòl i aigua subterrània 
potencialment agressius al 

formigó 

Empra de ciments 
antisulfats, segons 

conveniència 

Estudis geològics 
constructius per a 

les noves 
estructures 

Esfondraments i 
col·lapses Tota l’àrea Molt baix a Baix - - 

Sismicitat Tota l’àrea 
Sismes d’intensitat VIII 

Danys greus a estructures 

Aplicació de les normes 
sismoresistents de 

construcció 

Estudis geològics 
constructius per a 

les noves 
estructures 
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