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1 Introducció 

1.1 Objectius i abast 

 

A instàncies de la Direcció General d’Urbanisme s’ha procedit a la realització d’un 

dictamen preliminar de riscos geològics en una àrea delimitada al terme municipal de 

Cadaqués (Figura 1). 

 

L’objectiu d’aquest dictamen és efectuar una avaluació preliminar de la perillositat 

geològica natural per tal de determinar si en els àmbits estudiats o en part d’aquests, 

existeixen indicis de processos geològics que puguin donar lloc a situacions de risc que 

convingui evitar. 

 

No és l’objectiu del present estudi d’opinar sobre la qualificació urbanística que s’haurà 

d’adjudicar a cada zona dins el sector estudiat. L’aspecte geològic és un factor entre 

d’altres a tenir en compte a l’hora de la planificació urbanística pels organismes 

competents en aquesta matèria. 

 

Aquest dictamen s’ha centrat en l’estudi de la perillositat geològica d’origen natural 

corresponent a: 

 

• Moviments del terreny (moviments de vessant i esfondraments) 

• Inundabilitat 

• Processos torrencials associats a cons de dejecció 

• Aqüífers vulnerables d’especial interès per al consum urbà 

 

Prèviament al reconeixement de camp, s’ha efectuat una recopilació de dades del 

municipi, a partir de la consulta de cartografies geològiques i fotografies aèries del fons 

documental de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) i de GEOCAT Gestió de Projectes 

(GGP), i s’ha demanat informació a l’ajuntament. 

 

S’ha efectuat una estimació preliminar del risc geològic a partir de l’avaluació 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 
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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. En aquest context no es 

considera perillositat natural la perillositat induïda antròpicament (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 magnitud i el grau 

d’activitat dels fenòmens geomorfològics associats a la dinàmica de vessant, fluvial i 

torrencial. A partir d’aquests paràmetres, es poden determinar els següents graus de 

perillositat natural: 

 

– Perillositat Molt baixa: Zones on no s’ha detectat una exposició a fenòmens 

actius (sense perillositat definida). 

– Perillositat Baixa: Zones exposades a fenòmens de baixa activitat i magnitud 

mitjana a petita. 

– Perillositat Mitjana: Zones exposades a fenòmens de mitjana freqüència i 

magnitud. 

– Perillositat Alta: Zones exposades a fenòmens d’alta freqüència i magnitud 

mitjana / alta. 

 

A partir d’aquesta avaluació de la perillositat geològica del territori es distingeixen dos 

tipus de situacions: 

 

– Àrees on no és necessària la realització d’estudis addicionals de 
perillositat geològica. Usualment, corresponen a àmbits amb perillositat de 

Molt baixa a Baixa, en les quals, generalment, no és necessari realitzar altres 

estudis que els informes geotècnics pertinents per a la construcció de les 

diferents estructures. 

– Àrees on es recomana la realització d’estudis addicionals. Normalment, 

corresponen a àrees que contenen àmbits amb perillositat de Mitjana a Alta. En 

aquestes àrees, com a criteri general, abans d’emprendre qualsevol actuació 

urbanística, es recomana efectuar estudis detallats, previs a la definició dels 

usos del sòl que hi poden ser compatibles, que avaluïn detalladament 

determinats aspectes de la perillositat geològica i els seus possibles efectes 

sobre l’actuació projectada. 
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Figura 1: Plànol de situació. 
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1.2 Marc Territorial 

El municipi de Cadaqués es troba a l’extrem oriental de l’Alt Empordà. Limita al sud-oest 

amb Roses i al nord-oest amb el Port de la Selva, ambdós de l’Alt Empordà. La població de 

Cadaqués és de 2.873 habitants (any 2008) i el terme té una superfície de 26.4 km2, segons 

dades de l’IDESCAT. L’accés al municipi s’efectua des de Roses per la carretera GI-614 o 

des del Port de la Selva per la GI-613, que enllaça amb la GI-614. 

 

Cadaqués es troba al Cap de Creus, a l’extrem oriental del Pirineu. El relleu del municipi és 

abrupte, amb nombrosos turons, entre els que destaca el Pení, de poc més de 600 metres 

d’alçada, a l’extrem occidental del terme municipal. 

 

El terme de Cadaqués té una xarxa hidrogràfica composada per nombroses rieres i recs que 

davallen dels relleus situats a la banda occidental del terme fins al mar. Entre aquests 

cursos destaca la riera de Sant Vicenç i els seus afluents, i les rieres que davallen del Pení. 

 

El clima és sec subhumit, segons l’índex d’humitat de Thornthwait, amb una temperatura 

mitjana anual d’uns 15-17º i una amplitud tèrmica anual de 14 a 16º. La precipitació mitjana 

anual es troba al voltant de 550 mm amb les precipitacions mínimes a l’hivern. A les taules 

següents s’indiquen els episodis recents més importants recollits en estacions properes. 



 

 
5 

AP-086/09Dictamen preliminar de riscos geològics a Cadaqués 

 

Data/Estació Cadaqués Roses “viver” 

Març1932 272 - 

Març 1935 272 138 

Setembre 1938 226 - 

Setembre 1939 238 - 

Octubre 1943 194 200 

Febrer 1948 259 210 

Desembre 1948 97 223 

Octubre 1951 258 253 

Desembre 1958 217 106 

Febrer 1959 224 178 

Març 1959 151 212 

Setembre 1959 403 188 

Octubre 1959 228 182 

Octubre 1960 241 160 

Desembre 1960 223 119 

Novembre 1968 260 - 

Març 1969 258 - 

Octubre 1969 210 - 

Taula 1: Precipitacions acumulades mensuals més destacades (mm/mes), enregistrades a les 
estacions de Cadaqués (1932-1970) i de Roses “viver” (1934-1961) de l’INM. 

 

Data 
Roses Portbou 

mm/mes mm/dia mm/mes mm/dia 

23 desembre 2000 188 106 16.8 21.6 

16 gener 2001 345.6 127.6 64 - 

15 novembre 2001 115 94.4 126.2 85.2 

4 Març 2003 127.4 68.6 137.2 80.4 

17 Octubre 2003 151.8 60.4 133.8 70.2 

3 desembre 2003 264 116 119.6 79.6 

16 Abril 2004 177.4 105.2 176.4 84.2 

8 febrer 2005 120.6 52.8 142.6 82.2 

17 maig 2005 57.8 54 94.8 78.6 

13 octubre 2005 324.8 137.2 336.6 116.8 

29 gener 2006 112.2  215.4 71.4 

4 gener 2008 43.4 22.4 133.2 77.2 

26 desembre 2008   169.6 82.8 

Taula 2: Precipitacions acumulades diàries i mensuals més destacades enregistrades des del maig 
de 1996 a l’estació meteorològica de Roses i des de febrer de 1998 a Portbou, de la Xarxa 

Agrometeorològica de Catalunya (XAC). 
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1.3 Marc geològic 

Cadaqués està situat a l’extrem oriental de la península del Cap de Creus, que es correspon 

amb l’aflorament més oriental de la zona axial del Pirineu. En aquest sector, el sòcol 

paleozoic està constituït per una seqüència metasedimentària, afectada per metamorfisme 

de contacte i regional, i intensament foliada i deformada per les orogènies herciniana i 

alpina.  

 

Al terme de Cadaquès, el sòcol paleozoic, està format per una seqüència metapelítica, que 

presenta una clara zonificació del grau metamòrfic, que augmenta cap al nord. Al sud 

predominen les pissarres, amb un grau metamòrfic més baix (zona de la biotita a 

l’andalusita-cordierita), mentre que al nord els esquists, amb un grau més alt (zona de la 

sil·limanita). A la zona propera al Cap de Creus també afloren dics de pegmatites. 

 

A les valls i les zones més planes el sòcol paleozoic pot estar recobert per dipòsits 

quaternaris al·luvials o col·luvials. 

 

 

Les unitats geològiques de referència, a escala 1:50.000, que afloren al terme municipal 

(Figura 2), segons el Mapa Geològic de Síntesi 1:50.000 (ICC), són les següents: 

 

PALEOZOIC 

 
ÇOrc2: Calcàries detrítiques, de color gris 
blavós, llistades. Es situen per sobre de la 
unitat ÇOrp3. Potència de pocs metres, podent 
desaparèixer. Es localitzen com a petites 
intercalacions entre els materials de la unitat 
ÇOrp2 en afloraments de dimensions petites. 
Edat: Cambroordovicià. 
 
ÇOrcg2: Conglomerats. La litologia i la mida 
dels còdols varia en els diferents afloraments. 
Aquesta unitat es troba intercalada dins les 
unitats ÇOrp2 i ÇOrgl. Edat: Cambroordovicià. 
 
ÇOrp2: Alternança de nivells mètrics de 
grauvaques o gresos i de ritmites 
centimètriques-mil·limètriques pelítico - 
psamítiques. Les estructures sedimentàries 
més freqüents són les gradacions positives i 
les marques de base. Es tracta en general, de 
sediments mal classificats i de poca maduresa 
textural que es pot interpretar, almenys en 
part, com a vulcanoderivats. Hi ha abundants 
intercalacions, cartografiades com a unitats 

ÇOrev, ÇOrq2. Constitueixen la Sèrie 
Cadaqués o la Sèrie Mas Patiràs. Potència de 
1500 - 2000 m. Edat: Cambroordovicià. 
 
Fp: Pegmatites. Els minerals essencials són 
quars i feldspats alcalins. Els minerals 
accessoris més comuns són moscovita, 
turmalina, granat i biotita. Es localitzen en 
forma de dics i cossos irregulars de gruixos 
d'ordre mètric a hectomètric i amb una 
orientació preferentment E-W. Han estat 
interpretades bé com perianatèctiques, o bé 
com a diferenciats de leucogranits. 
Emplaçament pròxim al clímax del 
metamorfisme regional. Edat: Carbonífer - 
Permià. 
 
mr_ÇOrb: Esquistos verds o amfibolites, en 
funció de si es troben a la zona de la biotita o 
de la cordierita - andalusita. Es corresponen 
amb els materials de la unitat ÇOrb afectats 
per metamorfisme regional. Als contactes, on 
la deformació és més penetrant, és freqüent la 
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retrogradació de les associacions minerals, 
amb amfíbols actinolítics, clinozoïsita i clorita. 
Edat del metamorfisme regional: Carbonífer - 
Permià. 
 
mr_ÇOrev: Són esquists ampelítics, 
metavolcanites àcides, quarsites, quars-
amfibolites, roques calcosilicatades i marbres. 
Corresponen als materials de la unitat ÇOrev 
afectats per metamorfisme regional. Edat del 
metamorfisme regional: Carbonífer - Permià. 
 
mr_ÇOrp2: Esquistos, pissarres i fil·lites. 
Correspon als materials de la unitat ÇOrp2 

afectats per metamorfisme regional. Edat del 
metamorfisme regional: Carbonífer - Permià. 
 
mr_ÇOrp3: Esquistos, pissarres i fil·lites 
negres. Corresponen als materials de ÇOrp3 
afectats per metamorfisme regional. Edat del 
metamorfisme regional: Carbonífer - Permià. 
 
mr_ÇOrq2: Quarsites negres i blanques, 
sovint bandades. Corresponen als materials de 
la unitat ÇOrq2 afectats per metamorfisme 
regional. Edat del metamorfisme regional: 
Carbonífer - Permià. 

 
 
QUATERNARI 

 
 
Qr: Graves, sorres, llims i localment blocs, que 
formen els dipòsits de les lleres actuals de les 
rieres i dels torrents. Inclou els possibles 
dipòsits de vessant no cartografiables amb els 
quals s'indenten lateralment. No es coneix la 
potència mitja de la unitat. És equivalent a la 
Qt0-1, però té menys entitat. S'atribueix a 
l'Holocè.  

 
Qp: Sorres mitjanes a fines ben classificades, 
sense matriu i gens consolidades. Correspon a 
cordons de platges amb algunes dunes 
associades. Ocasionalment poden incloure 
algun nivell de graves. Passen lateralment a 
les unitats Qt0-1, Qd i Qpa i se situen 
discordantment sobre la unitat Qt1 o el 
substrat prequaternari. Edat: Holocè - actual.. 
 

 
 

1.4 Pous d’abastament 

 

Segons ha informat l’Ajuntament, en l’actualitat l’abastament municipal s’efectua bàsicament 

a partir de l’aigua provinent de l’estació de tractament d’aigua potable d’Empuriabrava. 

 

El terme no es troba sobre cap massa d’aigua subterrània, definides per la nova Directiva 

Marc en Política d’aigües de la Unió Europea, aprovada pel Parlament Europeu i el Consell 

el 23 d’octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE). Es 

tracta de masses d’aigua subterrànies protegides per abastament, amb captacions superiors 

a 10 m3/dia destinades al consum humà. 

 

D’altra banda, cal esmentar que el Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, de transposició 

de la Directiva 91/676 CEE, de 12 de desembre identifica el terme de Cadaqués com a zona 

no vulnerable per nitrats d’origen agrari. 
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Figura 2: Mapa geològic. 
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2 Anàlisi de perillositat 

2.1 Anàlisi del terme municipal 

El relleu del terme municipal és complex, format per diverses serres que acaben al mar, 

totes solcades per nombrosos torrents i rieres.  

 

En relació a antecedents de perillositat geològica, ni en el fons documental de l’IGC ni en el 

de Geocat hi ha documentació sobre fenòmens de perillositat geològica d’origen natural al 

terme municipal. A l’Ajuntament, tampoc tenen coneixement que n’hagin ocorregut. 

 

Malgrat la manca d’antecedents, cal tenir en compte l’existència de zones amb pendents 

moderats o forts, com és el cas dels vessants del Pení, de la Muntanya Negra i a altres 

serres i turons de menor entitat, on és possible  el desenvolupament d’inestabilitats, tot i que 

l’elevada fracturació de pissarres i esquists afavoreix la formació de blocs petits. 

 

Respecte a la possibilitat d’esfondraments, no s’ha detectat ni es té constància de la 

presència de litologies susceptibles de patir processos de dissolució. Tampoc no es té 

constància d’antecedents històrics d’esfondraments. 

 

Pel que fa a la inundabilitat, cal considerar la presència de rieres i torrents(Jòncols, Bo, sa 

Cebolla, Palau, sa Rierassa, Sant Vicenç, Portlligat o Jonquet) on és possible l’existència de 

zones potencialment inundables. 
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Figura 3: Mapa de pendents. 
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2.2 Anàlisi de l’àrea de Cadaqués 

L’àrea de Cadaqués té una superfície aproximada de 350 ha; s’estén des de la urbanització 

de Sant Pius V, al sud, fins al cap d’en Roig, al nord. L’accés s’efectua a través de la 

carretera GI-614 des de Roses o des del Port de la Selva. 

 

En general, els pendents de l’àrea són moderats a baixos; encara que en alguns punts de la 

línia de costa hi ha escarpaments i als marges d’algunes rieres els pendents són elevats. La 

costa de Cadaqués està constituïda per una alternança de vessants amb ressalts rocosos i 

de petites cales de pendents baixos. 

 

Els ressalts rocosos, que solen ser d’uns pocs metres d’alçada, estan formats per una 

alternança de fil·lites i esquists. L’elevada fracturació i esquistositat de la roca afavoreix la 

individualització de blocs de volums discrets, generalment blocs petits, i tan sols en alguns 

casos els blocs són de l’ordre d’algun metre cúbic o de la desena de metres cúbics. Molts 

d’aquests ressalts es troben generalment exposats a l’embat de l’onatge, fet que augmenta 

la freqüència dels possibles despreniments. 

 

Als vessants dels puigs de Sant Pius V i d’Aiguadolç (Subàrea A; plànol 1; fotografia 1) i de 

la zona de les puntes des Sortell i de sa Conca (Subàrea B; plànol 1; fotografia 2) s’ha 

observat diversos ressalts rocosos d’alçades discretes (< 10 metres), amb nombrosos indicis 

de despreniments. Són blocs caiguts, cicatrius de despreniments i blocs individualitzats, que 

defineixen volums fins algun metre cúbic, i puntualment alguns metres cúbics. Donada 

l’alçada dels escarpaments i la presència d’indicis s’estimen magnituds baixes a mitjanes 

amb freqüències mitjanes pels possibles despreniments. És per tant que cal considerar per a 

les subàrees A i B una perillositat natural baixa a mitjana enfront despreniments. 

 

El tram de costa comprès entre s’Arenella i el turó des Calders (Subàrea C; plànols 2 i 3; 

fotografia 3) és abrupte, amb escarpaments d’ordre mètric, on s’ha observat indicis de 

despreniments, en forma de blocs caiguts i cicatrius de despreniments. Donada l’alçada dels 

escarpaments i la presència d’indicis s’estimen magnituds baixes amb freqüències mitjanes 

pels possibles despreniments. És per tant que cal considerar per a la subàrea C una 

perillositat natural baixa enfront despreniments. 

 

Al tram de costa situat entre la punta d’en Noves i el Cap d’en Roig (Subàrees D1 i D2; 

plànol 3; fotografies 4 i 5) s’ha observat diferents ressalts rocosos d’alçades generalment 

inferiors a la desena de metres; tot i que puntualment, al nord s’assoleix la vintena de 
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metres. En aquests ressalts s’observen nombrosos indicis de despreniments, com blocs 

caiguts, cicatrius de despreniments i blocs individualitzats, que presenten volums de l’ordre 

d’algun metre cúbic, encara que puntualment assoleixen la desena de metres cúbics. 

Donada l’alçada dels escarpaments i la presència d’indicis s’estimen magnituds baixes a 

mitjanes amb freqüències mitjanes pels possibles despreniments. És per tant que cal 

considerar per a les subàrees D1 i D2 una perillositat natural baixa a mitjana enfront 

despreniments. 

 

Pel que fa als sectors no litorals, cal destacar els vessants de sa Rierassa, que circula molt 

encaixada en el substrat paleozoic. Aquests vessants tenen pendents moderats a forts a 

ambdues bandes (Subàrea E; plànol 4; fotografia 6), on s’ha observat blocs caiguts a mig 

vessant i blocs individualitzats als afloraments rocosos. Tots els blocs observats són de 

petites dimensions (decimètrics), tot i que no es descarta la individualització de masses de 

major magnitud. Atesos els pendents, els volums i una certa abundància d’indicis s’ha 

estimat pels possibles esdeveniments magnituds baixes amb freqüències mitjanes. És per 

tant que cal considerar per la subàrea E una perillositat natural baixa enfront despreniments. 

 

A les subàrees A, B, D1 i D2, es recomana que en els estudis geotècnics previs a 

possibles actuacions es tingui en compte la possibilitat de despreniments o bé d’induir-ne i, 

si s’escau, que s’indiqui la necessitat de prendre mesures preventives. 

 

A la resta de l’àrea d’estudi només s’ha observat fenòmens de molt baixa magnitud. No 

tingut constància documental de l’existència antiga o recent de fenòmens relacionats amb 

moviments de vessant. És per tant que s’ha estimat per a la resta de l’àrea d’estudi una 

perillositat natural baixa enfront moviments de vessant. 

 

Quant a la perillositat natural davant esfondraments, no s’ha constatat la presència roques 

susceptibles de carstificació per dissolució, ni de l’existència d’altres indicis. És per tant, que 

s’ha estimat una perillositat natural molt baixa enfront esfondraments. 

 

Atesa la torrencialitat del litoral cal considerar la possibilitat d’episodis torrencials a les rieres 

de sa Rierassa, de Sant Vicenç i de Portlligat, i per tant de zones potencialment inundables 

als sectors propers a aquestes. Així, es recomana la realització d’un estudi d’inundabilitat de 

les rieres de sa Rierassa i de Sant Vicenç i de Portlligat. 
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Pel que fa a processos torrencials no s’ha reconegut indicis erosius o deposicionals 

significatius de fluxos torrencials o de cons de dejecció. És per tant que s’ha estimat una 

perillositat natural baixa enfront processos torrencials relacionats amb cons de dejecció. 

 

 
Fotografia 1: Vista de la subàrea A. Les fletxes vermelles indiquen blocs caiguts. 

 
Fotografia 2: Detall d’un despreniment recent a la subàrea B. La fletxa blava indica la cicatriu de 

sortida i la fletxa vermella els blocs caiguts. 
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Fotografia 3: Vista parcial de la subàrea C. 

 

 
Fotografia 4: Vista parcial de la subàrea D1. 
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Fotografia 5: Vista parcial de la subàrea D2. 

 

 
Fotografia 6: Vista parcial de la subàrea E. Les fletxes vermelles indiquen blocs caiguts. 
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3 Recomanacions 

 

A les subàrees A, B, D1 i D2 s’ha estimat una perillositat natural baixa a mitjana enfront 

despreniments. Es recomana que els estudis geotècnics previs a possibles actuacions 

considerin la possibilitat de despreniments o bé d’induir-ne i, si s’escau, que indiquin la 

necessitat de prendre mesures preventives. 

 

A les platges, cales i àrees amb afluència de banyistes en general, incloses a les diferents 

subàrees, es recomana la senyalització de les zones amb risc de despreniments. 

 

 

Es recomana la realització d’un estudi d’inundabilitat de sa Rierassa i les rieres de sa 
Rierassa, de Sant Vicenç i de Portlligat. 
 

 

 

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

següents recomanacions: 

 

• La realització d’un estudi geotècnic per a cada nova construcció, d’acord amb les 

directrius actuals del “Código Técnico de la Edificación” (CTE). 

 

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

talussos antròpics per evitar el desenvolupament d’inestabilitats. 

 

• Evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Es recomana deixar una 

distància prudencial amb l’escarpament, per evitar ser afectat pel seu progressiu 

desenvolupament. 

 

• Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. 

Usualment, no solen ser aptes per a fonamentar estructures, i es poden generar 

assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues. 
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• Respectar les lleres, evitant les actuacions que obstaculitzin el pas o impedeixin el 

correcte drenatge de l’aigua, i deixant espai lliure suficient al voltant de la llera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 10 de setembre de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

  Vist i plau: 

 Joan Barceló Poschenrieder Pere Martínez i Figueras 

 Geòleg Cap de l’Àrea d’Enginyeria Geològica i Risc 

Geocat Gestió de Projectes S.A.   Institut Geològic de Catalunya 
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RESUM 
 

 

Riscos Geològics (Dictamen preliminar) 
 

 

Moviments de vessant No cal estudis especials 
(S’ha constatat indicis) 

Perillositat Baixa a Mitjana 

Esfondraments No cal estudis especials 
(No s’ha constatat indicis) 

Perillositat molt baixa 

Inundabilitat Cal estudi d’inundabilitat de les rieres de sa 
Rierassa, de Sant Vicenç i de Portlligat 

(Zones potencialment inundables) 

Processos torrencials erosius o 
deposicionals (cons de 
dejecció) 

No cal estudis especials 
(No s’ha constatat indicis significatius) 

Perillositat baixa 
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FITXES 

 

 

Rieres de Sa Rierassa, de Sant Vicenç i de Portlligat (plànol 4) 

Perillositat Inundabilitat 

Propostes Estudi d’inundabilitat de i les rieres de sa Rierassa, de Sant Vicenç i de 
Portlligat 

 

Subàrees A, B, D1 i D2 (plànols 1, 2 i 3) 

Pe
ril

l. Tipus Despreniments 

Grau Baix a Mitjà 

Propostes Es recomana que els estudis geotècnics previs a possibles actuacions 
considerin la possibilitat de despreniments o bé d’induir-ne i, si s’escau, que 
indiquin la necessitat de prendre mesures preventives 
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