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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya (en endavant MAH250M) constitueix una 

síntesi a escala 1:250 000 dels diferents àmbits hidrogeològics que es troben a Catalunya 

diferenciats segons les seves característiques geològiques i degudament catalogats i 

agrupats segons unes macrounitats bàsiques que es denominen àrees hidrogeològiques.  

Al mateix temps, cada àrea està constituïda per formacions hidrogeològiques diferenciades 

en funció de les seves característiques litològiques. Una sola formació hidrogeològica o una 

agrupació d’aquestes poden ser considerades aqüífers quan el seu comportament 

hidrogeològic és similar.  

El MAH250M, és una eina de representació regional i divulgació de les característiques 

hidrogeològiques del territori i del subsòl. Pretén donar un cert grau de definició 

hidrogeològica a la totalitat del territori, sense deixar cap àrea per cobrir, entenent que en 

qualsevol punt del territori hi pot haver una certa demanda d’aigua, coberta més o menys 

satisfactòriament mitjançant les aigües subterrànies. 

Són nombrosos els casos en què els reduïts recursos locals no només són suficients per a 

satisfer una demanda també local, sinó que són els únics recursos disponibles, i permeten 

solucionar el problema d’abastament d’un poble, d’una fàbrica o d’una explotació agrícola o 

ramadera. 

Així doncs, el MAH250M té una cobertura continua que considera: 

➢ Les àrees amb més recursos d’aigües subterrànies on hi ha una important necessitat 

de conèixer i d’ordenar l’explotació d’aquestes.  

 

➢ Les àrees de baixa permeabilitat considerades amb recursos hidrogeològics 

escassos, donada la seva reduïda incidència en el balanç hidràulic regional o bé a 

causa de la poca entitat de la seva explotació.  

La primera versió del MAH250M es publicà l’any 1992 pel Servei Geològic de Catalunya i 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (Departament de Política Territorial i Obres Públiques) 

amb la col·laboració de la Junta d’Aigües (Departament de Medi Ambient). Més tard aquest 

mapa va esdevenir la base per l’elaboració de la Cartografia d’aqüífers de Catalunya 

(delimitació) a escala 1:50 000 elaborada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA v.2013). 

24 anys més tard, el MAH250M continua sent un referent que facilita la síntesis i exposició 

del context hidrogeològic d’una zona, en estudis regionals i estudis de viabilitat i planificació. 

Donant resposta a les noves tendències dels usuaris cap al consum cada cop més estès de 

bases cartogràfiques continues en format digital i atès les actualitzacions que la base 

geològica a escala 1:250 000 de l’ICGC ha sofert des de 1992, el Mapa d’Àrees 

Hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000 que es presenta constitueix una versió revisada i 

actualitzada del mapa publicat en primera edició l’any 1992. Aquesta actualització s’ha 

realitzat des de l’ICGC amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua.  
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2 MAH 1:250 000 

2.1 Definicions i continguts 

El MAH250M (versió actualitzada) consta dels següents conjunts d’informació:  

a) Mapa de sectors hidrogeològics 

b) Mapa d’àrees hidrogeològiques 

c) Mapa de tipus de límits d’àrea hidrogeològica 

d) Mapa de formacions hidrogeològiques 

e) Mapa de naturalesa predominant dels aqüífers segons el medi litològic 

2.1.1 Mapa de sectors hidrogeològics 

El total de 48 àrees hidrogeològiques identificades s’agrupen en quatre sectors, per tal de 

facilitar-ne la localització; la numeració de les àrees utilitza tres dígits numèrics i es fa 

correlativament sobre 100, 200, 300 o 400, segons el sector en què se situen:  

• Sector primer, àrees pirenaiques: Comprèn essencialment la zona axial i el 

sedimentari al·lòcton (Montsec, Nogueres i Cadí-alta Garrotxa). L’integren 18 unitats 

numerades del 101 al 118. 

 

• Sector segon, àrees centrals: Comprèn les àrees associades al material paleogen 

de la depressió central, incloent-hi la Garrotxa i la depressió de l’Empordà. Són un 

total de 11 àrees numerades del 201 al 212. 

 

• Sector tercer, àrees litorals: Són les àrees associades a les serralades i 

depressions costaneres. Comprèn 13 àrees numerades del 301 al 313. 

 

• Sector quart, àrees fluviodeltaiques costaneres: S’han inclòs en aquest sector les 

grans formacions fluviodeltaiques litorals, en la consideració que representaven 

aqüífers amb prou entitat per poder-los diferenciar. Inclou 6 àrees numerades del 401 

al 406. 

2.1.2 Mapa d’àrees hidrogeològiques 

Les àrees representen entitats estructurals (tectòniques o sedimentàries) amb una certa 

identitat en les seves característiques litològiques i, per tant, en les seves característiques 

aqüíferes, cosa que les converteix en elements bàsics del tractament hidrogeològic 

territorial. 

Malgrat l’analogia que hi ha entre formació litològica i formació hidrogeològica, el criteri 

litològic no ha estat sempre suficient per establir la classificació. Aleshores ha calgut afegir o 

sobreposar criteris estructurals als de tipus litològic per permetre aglutinar les diferents 

litologies locals en entitats superiors que donen pas a les àrees hidrogeològiques. 

Això significa que la delimitació d’àrees no parteix de criteris estrictament hidrogeològics, 

atesa la manca de coneixement sobre el funcionament hidrogeològic de moltes zones. Així 
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doncs, la base presa com a criteri definidor ha estat la cartografia geològica a escala 

1:250 000 de l’ICGC, en la seva darrera versió actualitzada. 

La nomenclatura adoptada per a les àrees és el d’un codi numèric seguit per un topònim 

descriptiu. El primer permet un fàcil tractament informàtic i la seva utilització en bases de 

dades; el segon, basat en l’estructura o la litologia que hi predomina, permet una ràpida 

localització geogràfica i geològica. 

La relació completa de les àrees definides i les principals formacions hidrogeològiques en 

cada una d’elles s’inclouen en l’Annex 1. 

2.1.3 Mapa de tipus de límits d’àrea hidrogeològica  

Per facilitar la visualització i contextualització de cadascuna de les àrees hidrogeològiques el 

MAH250M en la seva versió actualitzada inclou una classificació dels tipus de límits que les 

defineixen. Així s’han considerat:  

TIPUS DE LÍMIT DESCRIPCIÓ 

Administratiu  

Límit autonòmic amb Aragó 

Límit autonòmic amb la Comunitat Valenciana 

Límit estatal amb Andorra 

Límit estatal amb França 

Hidrològic  

Curs d'aigua superficial 

Divisòria d'aigües superficials 

Línia de costa 

Geològic  

Límit per contacte estratigràfic transicional 

Límit per contacte litològic indiferenciat 

Límit per encavalcament 

Límit per falla indiferenciada 

Límit per falla major dextra 

Límit per falla major senestra 

Límit per falla normal 

Taula 1: Classificació dels límits d’àrea diferenciats al MAH250M.  

2.1.4 Mapa de formacions hidrogeològiques 

Les formacions hidrogeològiques representen els primers elements diferenciats dins de cada 

àrea i el seu caràcter és ja marcadament hidrogeològic ja que són aquestes característiques 

les que es prenen com a criteri definidor. 

Per tal que la normativa diferenciadora sigui comuna a totes les àrees, s’estableix un criteri 

únic basat en la classificació hidrogeològica de les formacions definides per la cartografia 

geològica 1:250 000.  

En el cas que el criteri litològic no resulti suficient, se li sobreposa el criteri cronològic per a 

diferenciar formacions hidrogeològiques de naturalesa semblant (per exemple, separar 

calcàries mesozoiques de paleògenes). De manera indirecta, aquest darrer criteri comporta 

una separació, per la situació espacial de les formacions hidrogeològiques que s’hi 

consideren, fet que, des del punt de vista hidrogeològic, no deixa d’ésser important. 
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2.1.4.1 Classificació del les formacions hidrogeològiques 

S’estableixen nou grups principals de formacions hidrogeològiques, segons la litologia 

que predomina en la seva composició:  

GRUP DEFINICIÓ 

A Formacions hidrogeològiques de graves, sorres i llims quaternaris 

B Formacions hidrogeològiques de conglomerats i gresos massius 

C Formacions hidrogeològiques de calcàries i dolomies massives 

D Formacions hidrogeològiques de calcàries i dipòsits detrítics lacustres 

E Formacions hidrogeològiques de conglomerats, gresos i margues 

F Formacions hidrogeològiques de margues i evaporites 

G Formacions hidrogeològiques de gresos, pissarres i esquists paleozoics 

H Formacions hidrogeològiques en formacions granítiques 

I Formacions hidrogeològiques mixtes en les depressions neògenes 

Taula 2: Classificació de les principals formacions hidrogeològiques diferenciades al MAH250M. 

Cada grup de classes rep un codi numèric correlatiu d’un sol dígit.  

El topònim que s’aplica a aquestes formacions hidrogeològiques és purament descriptiu i 

intenta posar de manifest la relativa complexitat d’algunes formacions on les litologies són 

mixtes.  

Les tres primeres classes inclouen les formacions aqüíferes per antonomàsia: els dipòsits 

detrítics no consolidats ‘A’, els dipòsits detrítics consolidats ‘B’ i les formacions calcàries ‘C’. 

Les tres classes que segueixen corresponen a formacions amb litologies mixtes: les 

alternances de calcàries i margues ‘D’ i les alternances de conglomerats i gresos amb 

margues i argiles, que donen la classe ‘E’ si predominen els primers, o bé la classe ‘F’ si ho 

fan les segones. A l’ultima classe s’han inclòs també les formacions evaporítiques, 

normalment associades amb litologies margoses. 

La classe ‘G’ comprèn els materials pissarrosos i esquistosos (formacions paleozoiques), i la 

classe ‘H’, les formacions granítiques. 

La classe ‘I’, finalment, inclou un grup de litologies molt dispars que sovint es presenten 

associades. Són els dipòsits neògens i quaternaris de les depressions post-alpines, 

constituïts principalment per materials detrítics, consolidats o no, que poden incloure 

eventualment des de calcàries fins a materials detrítics quaternaris. 

Dintre de cada un dels grups de formacions considerats es poden establir les diferenciacions 

cronològiques que calgui de manera que s’obté la següent classificació de formacions 

hidrogeològiques: 
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GRUP CODI FH DESCRIPCIÓ DE LA FORMACIÓ HIDROGEOLÒGICA 

A 
A10 Dipòsits de fons de vall, al·luvials, deltaics i de planes costaneres 

A00 Dipòsits detrítics quaternaris indiferenciats 

B 

B10 Conglomerats oligocens 

B20 Conglomerats eocens 

B30 Gresos eocens 

B40 Gresos cretàcics 

C 

C10 Travertins quaternaris 

C20 Calcàries paleògenes 

C30 Calcàries juràssiques i cretàciques 

C40 Calcàries triàsiques 

C50 Calcàries devonianes 

C60 Calcàries cambroordovicianes 

D 
D10 Dipòsits detrítics (A) i calcàries (B) lacustres de l'Oligocè 

D20 Calcàries i dipòsits detrítics del Miocè marí 

E 

E10 Dipòsits detrítics de conglomerats (A) i argiles oligocens (B) 

E20 Dipòsits detrítics paleògens 

E30 Dipòsits detrítics de l'Estefanopermià i Buntsandstein 

F 

F10 Margues, guixos i sals de l'Oligocè 

F20 Margues (A) i guixos paleògens (B)  

F30 Margues cretàciques 

F40 Margues i guixos triàsics 

G 
G10 Dipòsits detrítics del Devonià i del Carbonífer pre-hercinià 

G20 Dipòsits detrítics cambroordovicians i silurians 

H H00 Formacions granítiques 

I 

I10 Dipòsits volcànics 

I20 Dipòsits detrítics quaternaris 

I30 Dipòsits detrítics mio-pliocens 

Taula 3: Classificació de les formacions hidrogeològiques diferenciades al MAH250M. 

2.1.4.2 Correspondència amb la classificació del MAH (versió ICC, 1992) 

L’any 2013, l’Agència Catalana de l‘Aigua va finalitzar l’edició de la delimitació i codificació 

alfanumèrica dels aqüífers a escala 1:50 000 (Cartografia d'aqüífers de Catalunya ACA 

v.2013). Aquesta pot ser consultada i descarregada a través del catàleg de descàrrega 

cartogràfica a través de l’enllaç https://aca-web.gencat.cat/aca/. 

Aquesta delimitació, a diferència del MAH250M, utilitzà com a base d’informació la base 

geològica a escala 1:50 000 de l’IGC (actualment ICGC) i pel que fa a la codificació 

alfanumèrica dels aqüífers es va seguir i adaptar la metodologia proposada al MAH250M en 

la seva versió ICC, 1992. D’aquesta manera s’utilitza una combinació entre el codi de l’àrea 

hidrogeològica (tres primers dígits) i la formació hidrogeològica principal que dóna lloc a la 

definició de l’aqüífer.  

Així per exemple, l’aqüífer 402A11, es correspon al primer aqüífer de l’àrea 402 on la 

formació (o formacions) hidrogeològiques predominants que el defineixen com aqüífer es 

corresponen a dipòsits de fons de vall, al·luvials, deltaics i de planes costaneres (A10).  

https://aca-web.gencat.cat/aca/
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4 0 2   A 1 1 
 

Àrea 
Formació  

Hidrogeològica 
Número correlatiu  
d’aqüífer 

 

Amb la voluntat que el MAH250M en la seva versió actualitzada, mantingui la relació entre 

les formacions hidrogeològiques i la definició d’aqüífers (actualment recollida en la 

delimitació i codificació d’aqüífers 1:50 000 de l’ACA), respecte la versió de l’any 1992 s’han 

realitzat les següents adaptacions:   

GRUPS DE FORMACIONS 
HIDROGEOLÒGIQUES 

CODI GRUP 
Versió  
digital 

CODI GRUP 
Versió  
1992 

FORMACIONS 
HIDROGEOLÒGIQUES (FH) 

CODI 
FH 

Versió 
digital 

CODI FH 
Versió 
1992 

FORMACIONS DE GRAVES, 
SORRES I LLIMS  
QUATERNARIS 

A A00 

Dipòsits de fons de vall, al·luvials, 
deltaics i de planes costaneres 

A10 A10 

Dipòsits detrítics quaternaris 
indiferenciats 

A00 A20 

FORMACIONS DE 
CONGLOMERATS I 
GRESOS MASSIUS 

B B00 

Conglomerats oligocens B10 B10 

Conglomerats eocens B20 B20 

Gresos eocens B30 B30 

Gresos cretàcics B40 B40 

FORMACIONS DE 
CALCÀRIES I DOLOMIES 
MASSIVES 

C C00 

Travertins quaternaris C10 C10 

Calcàries paleògenes C20 C20 

Calcàries juràssiques i cretàciques C30 C30 

Calcàries triàsiques C40 C40 

Calcàries devonianes C50 C50 

Calcàries cambroordovicianes C60 C60 

FORMACIONS DE 
CALCÀRIES I DIPÒSITS 
DETRÍTICS LACUSTRES 

D D00 

Dipòsits detrítics (A) i calcàries (B) 
lacustres de l'Oligocè 

D10 D10 

Calcàries i dipòsits detrítics del 
Miocè marí 

D20 D20 

FORMACIONS DE 
CONGLOMERATS, GRESOS 
I MARGUES 

E E00 

Dipòsits detrítics de conglomerats 
(A) i argiles oligocens (B) 

E10 E10 

Dipòsits detrítics paleògens E20 E20 

Dipòsits detrítics de 
l'Estefanopermià i Buntsandstein 

E30 E30 

FORMACIONS DE 
MARGUES I EVAPORITES 

F F00 

Margues, guixos i sals de l'Oligocè F10 F10 

Margues (A) i guixos paleògens (B) F20 F20 

Margues cretàciques F30 F30 

Margues i guixos triàsics F40 F40 

FORMACIONS DE GRESOS, 
PISSARRES I ESQUISTS 
PALEOZOICS 

G G00 

Dipòsits detrítics del Devonià i del 
Carbonífer pre-hercinià 

G10 G10 

Dipòsits detrítics cambroordovicians 
i silurians 

G20 G20 

FORMACIONS EN 
FORMACIONS 
GRANÍTIQUES 

H H00 Formacions granítiques H00 H00 

FORMACIONS MIXTES EN 
LES DEPRESSIONS 
NEÒGENES 

I I00 

Dipòsits volcànics I10 I40 

Dipòsits detrítics quaternaris  I20 I20 

Dipòsits detrítics mio-pliocens I30 I30 

Taula 4: Taula de correspondència entre la versió del MAH250M de 1992 i la versió actualitzada. En vermell 
s’assenyalen els canvis efectuats. 
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2.1.5 Mapa de tipus o naturalesa dels aqüífers segons el medi litològic 

En aquest mapa es fa una classificació i distribució dels aqüífers superficials, segons les 

seves condicions de porositat, directament relacionades amb la seva litologia. En resulten 

les següents categories: 

 

A. AQÜÍFERS POROSOS NO CONSOLIDATS (o semiconsolidats) 

 

A.1 Predomini d’aqüífers porosos en medis al·luvials i col·luvials amb porositat intergranular 

A.2 Predomini d’aqüífers porosos en medis detrítics granulars (rebliments neògens i 

quaternaris) amb porositat intergranular 

 

B. AQÜÍFERS CONSOLIDATS 

 

B.1 Predomini d’aqüífers consolidats detrítics amb porositat per fissuració i/o intergranular 

B.2 Predomini d’aqüífers consolidats carbonatats amb porositat per fissuració i/o carstificació 

 

C. ZONES POC PERMEABLES AMB AQÜÍFERS LOCALS 

 

C.1  Zones poc permeables amb aqüífers locals amb predomini de dipòsits detrítics i 

margocalcaris 

C.2  Zones poc permeables amb aqüífers locals amb predomini de materials granítics 

C.3  Zones poc permeables amb aqüífers locals amb predomini de materials metamòrfics 

 

D. AQÜÍFERS VOLCÀNICS  

D.1  Predomini d’aqüífers volcànics amb porositat intergranular 

D.2  Predomini d’aqüífers volcànics amb porositat per fissuració 

 

2.2 Simbolització del MAH 1:250 000 

En la seva presentació final, el mapa d’àrees hidrogeològiques s’ha realitzat sobre la base 

de la cartografia a escala 1:250 000 de les formacions hidrogeològiques de Catalunya, 

classificades en funció de la seva litologia, tal com es reflecteix en l’Annex 2. 

Per tal de traduir gràficament aquesta classificació, les formacions hidrogeològiques 

s’acoloreixen  amb una combinació de colors i trames, la significació dels quals es reflecteix 

en la mateixa llegenda: nou colors permeten de diferenciar les nou classes principals de 

formacions hidrogeològiques que s’hi ha establert, i diferents trames permeten d’establir 

separacions dintre cada classe i d’identificar-hi les diferents unitats hidrogeològiques. 

En general, les trames són indicatives de la litologia de l’aqüífer representat. Una mateixa 

trama es pot repetir en les diferents classes, de manera que la seva significació queda 

sempre supeditada al color infrajacent. 

Les àrees i sectors hidrogeològics es representen directament sobre les formacions 

hidrogeològiques amb un reforçament del seu contorn.  

D’aquesta manera es poden identificar, amb una certa facilitat, les diferents unitats que 

integren una àrea hidrogeològica qualsevol i, al mateix temps, disposar d’una visió sintètica 
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de les diferents formacions hidrogeològiques que es poden definir des d’un punt de vista 

regional. 

Per la visualització del tipus de límit d’àrea hidrogeològica s’utilitza una simbolització que 

permet distingir amb claredat si aquest és de tipus administratiu, geològic o hidrogràfic. 

En el cas del mapa de tipus o naturalesa dels aqüífers segons el medi litològic, s’ha utilitzat 

una simbologia que té en compte el tipus de porositat predominant així com una valoració 

qualitativa de la capacitat aqüífera de cada tipus de medi.  

A l’Annex 2, s’adjunten les llegendes de la simbolització proposada.  

 

2.3 Distribució del MAH 1:250 000 

La versió del Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000 que aquí es presenta, 

es distribueix en format vector ESRI Shapefile a través de la web de l’ICGC mitjançant la 

descàrrega del fitxer comprimit mah250mv10_2017_0.zip. Aquest fitxer inclou:  

 

• Fitxer en format shapefile de delimitació dels sectors hidrogeològics 

(mah250mv10ly0fsh1_2017_0.shp). 

 

• Fitxer en format shapefile de delimitació de les àrees hidrogeològiques 

(mah250mv10sh0fah1_2017_0.shp). 

 

• Fitxer en format shapefile de límits d’àrea hidrogeològica 

(mah250mv10sh0fla1_2017_0.shp). 

 

• Fitxer en format shapefile de delimitació de formacions hidrogeològiques 

(mah250mv10sh0ffh1_2017_0.shp). 

 

• Fitxer en format shapefile de naturalesa  dels aqüífers segons el medi litològic 

(mah250mv10ly0fna1_2017_0.shp). 

 

• Fitxers de simbolització en format layerfile, qml i style d’ESRI (mah250mv01r01.lyr, 

mah250mv01r01.qml, mah250mv10st0fna1_2017_0.style). Afegits en data desembre 

de 2022. 

 

• Document “Especificacions per al format “ESRI Shapefile” (SHP) Mapa d’àrees 

hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000” on s’expliquen els continguts i l’estructura 

de les dades. També s’indica com utilitzar els fitxers de simbolització per una 

correcta visualització de les dades.  

 

• La present “Memòria explicativa dels continguts del Mapa d’Àrees Hidrogeològiques 

de Catalunya 1:250 000”, on s’exposen els criteris de delimitació i una breu 

descripció de les característiques de cadascuna de les àrees hidrogeològiques 

identificades.  
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NOM FITXER CONTINGUT 

mah250mv10ly0fsh1_2017_0.shp Delimitació de sectors hidrogeològics 

mah250mv10sh0fah1_2017_0.shp Delimitació de les àrees hidrogeològiques 

mah250mv10sh0fla1_2017_0.shp Límits d'àrea hidrogeològica 

mah250mv10sh0ffh1_2017_0.shp Formacions hidrogeològiques 

mah250mv10ly0fna1_2017_0.shp Naturalesa dels aqüífers segons el medi litològic  

mah250mv10ly0fsh1_2017_0.lyr Layerfile de simbolització en format “ESRI Layer File”  

mah250mv10sh0fah1_2017_0.lyr Layerfile de simbolització en format “ESRI Layer File”  

mah250mv10sh0fla1_2017_0.lyr Layerfile de simbolització en format “ESRI Layer File”  

mah250mv10sh0ffh1_2017_0.lyr Layerfile de simbolització en format “ESRI Layer File”  

mah250mv10ly0fna1_2017_0.lyr Layerfile de simbolització en format “ESRI Layer File”  

mah250mv10ly0fsh1_2017_0.qml Arxiu de simbolització en format “QGIS QML File”  

mah250mv10sh0fah1_2017_0.qml Arxiu de simbolització en format “QGIS QML File”  

mah250mv10sh0fla1_2017_0.qml Arxiu de simbolització en format “QGIS QML File”  

mah250mv10sh0ffh1_2017_0.qml Arxiu de simbolització en format “QGIS QML File”  

mah250mv10ly0fna1_2017_0.qml Arxiu de simbolització en format “QGIS QML File”  

mah250mv10st0fna1_2017_0.style Llibreria d’estils en format "ESRI Styles" 

mah250mv10espsh0f_01ca.pdf 
Especificacions per al format “ESRI Shapefile” (SHP) 
Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250 000 

mah250mv10epe0f_01ca.pdf 
Memòria explicativa del Mapa d’àrees hidrogeològiques 
de Catalunya 1:250 000 

Taula 5: Taula resum del contingut del fitxer descarregable  mah250mv10_2017_0.zip.  

També es possible visualitzar el Mapa d’Àrees Hidrogeològiques a través de GEOÍNDEX 

mitjançant un servei WMS i un visualitzador sobre la plataforma INSTAMAPS. 
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3 DESCRIPCIÓ DE LES ÀREES 

3.1 Sector primer, àrees pirenaiques 

101 - Àrea cambroordoviciana de Bossòst-Liat 

Comprèn principalment les pissarres i esquists cambroordovicians, les calcàries 

cambroordovicianes intercalades a la sèrie pissarrosa, l’aflorament granític de Bossòst a 

l’extrem nord-oest de la vall d’Aran i els dipòsits al·luvials quaternaris que els recobreixen. 

Aquests últims estan particularment desenvolupats al Pirineu en forma de dipòsits morrènics 

i de vessant. També s’han considerat els afloraments de calcàries devonianes situades entre 

les valls d’Aran i de Luishon. Els límits septentrional i occidental són administratius mentre 

que el límit meridional i oriental es correspon amb la falla-encavalcament (falla de Bossòst) 

que posa en contacte les pissarres cambroordovicianes i les calcàries devonianes. Es 

diferencien un total de 5 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

102 - Àrea devoniana de la Val d'Aran  

És definida sobre l’aflorament de calcàries del devonià. S’hi han diferenciat els granits de 

Marimanha-Arties, i els materials detrítics que integren també l’estreta franja de pissarres 

cambroordovicianes i silurianes, que afloren entre les valls d’Era Artiga de Lin i d’Aiguamòg 

(que ocupen el sector central i la capçalera de la Val d’Aran) i els dipòsits quaternaris. El 

límit occidental és administratiu, el límit septentrional i oriental és el contacte entre les 

pissarres cambro-ordovicianes i les calcàries devonianes (falla de Bossòst), parcialment és 

el límit administratiu amb França i el límit meridional és el contacte amb l'aflorament granític 

localment mitjançant una estructura major. Es diferencien un total de 4 unitats 

hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

103 - Àrea granítica de la Maladeta  

Integrada essencialment pels granits i granodiorites del batòlit granític de la Maladeta, que 

s’estén entre la Noguera Pallaresa i la Ribagorçana, i els dipòsits quaternaris. El límit 

occidental és administratiu, els límits septentrional, oriental i occidental són el contacte entre 

l'aflorament granític i els afloraments de pissarres cambroordovicianes i de calcàries 

devonianes. Es diferencien un total de 2 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

104 - Àrea cambroordoviciana de la Pallaresa 

Ocupa el dom de pissarres cambroordovicianes i silurianes de la Pallaresa que s’estenen 

entre les capçaleres de la Noguera Pallaresa i la Valira. És una àrea essencialment 

pissarrosa on, a més de les pissarres, s’hi ha diferenciat les calcàries del cambroordovicià, 

els granits i gneis de Basiés-l’Hospitalet i els dipòsits quaternaris suprajacents. Els límits 

septentrional i oriental són administratius, el límit meridional és un encavalcament major 

suposat que posa en contacte l’àrea amb les pissarres i calcàries devonianes i el límit 

occidental és el contacte amb els afloraments granítics. Es diferencien un total de 4 unitats 

hidrogeològiques principals  (veure Annex 1). 
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105 - Àrea devoniana de Llavorsí i Tort 

Formada principalment per les pissarres i calcàries devonianes, així com els afloraments de 

granodiorites carbonífer-permianes i les pissarres silurianes a la banda est de l'àrea i els 

dipòsits quaternaris. El límit occidental és l'aflorament granític de Bossòst, l'oriental és 

administratiu (frontera amb Andorra), el límit septentrional és un encavalcament major 

suposat que posa en contacte l’àrea amb les pissarres cambroordovicianes i silurianes de 

l’àrea 104, i el meridional un encavalcament major suposat que posa en contacte la unitat 

amb les pissarres cambroordovicianes i silurianes de l’àrea 106. Es diferencien un total de 3 

unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

106 - Àrea cambroordoviciana de Filià-Orri 

Comprèn essencialment les pissarres dels doms cambroordovicians de Filià i Orri, les 

calcàries devonianes al sector occidental de l'àrea, i els dipòsits quaternaris i neògens 

suprajacents que s’estenen des de la Noguera de Tor fins al Segre. El límit occidental és el 

contacte entre les calcàries devonianes i les pissarres, el límit meridional és l'encavalcament 

major que posa en contacte l’àrea amb les calcàries devonianes, el septentrional un 

encavalcament major suposat que posa en contacte l’àrea amb les pissarres i calcàries 

devonianes i l'oriental el contacte entre les pissarres cambroordovicianes i els detrítics 

devonians, sent l'oriental el riu Segre. Es diferencien un total de 2 unitats hidrogeològiques 

principals (veure Annex 1). 

107 - Àrea devoniana de la Valiera 

Formada per les calcàries i pissarres devonianes de Vilaller i Paüls de Flamisell, i pels 

afloraments cambroordovicians i silurians de la serra de Llauset, i els dipòsits quaternaris 

sobreposats. El límit occidental és administratiu, el límit septentrional és l'aflorament granític 

de la Maladeta i l'encavalcament major que posa en contacte l’àrea amb les pissarres 

cambroordovicianes. El límit oriental és el contacte amb les pissarres cambroordovicianes i 

el límit meridional és estructural. Es diferencien un total de 3 unitats hidrogeològiques 

principals (veure Annex 1). 

108 - Àrea devoniana i mesozoica de les Nogueres 

Coincideix amb la  zona geològica de les Nogueres, inclou les calcàries devonianes; les 

calcàries mesozoiques de Perves; els materials detrítics carbonífers, permo-triàsics i del 

Keuper; els conglomerats oligocens de Montcortès i els dipòsits quaternaris que els 

recobreixen. El límit oriental coincideix amb el riu Segre, l'occidental és administratiu (amb 

l'Aragó) i els límits septentrional i meridional són estructurals. La variabilitat litològica permet 

diferenciar-hi 7 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

109 - Àrea granítica  i paleozoica d'Andorra-Meranges 

Comprèn els granits d’Andorra i Montlluís, les pissarres cambroordovicianes de Meranges i 

els dipòsits quaternaris que els recobreixen. El límit septentrional és administratiu, el 

meridional és el contacte amb els materials neògens de la depressió de la Cerdanya i les 

calcàries devonianes de la serra Cavallera-Moixeró. Es diferencien un total de 3 unitats 

hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 
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110 - Àrea cambroordoviciana de Núria-Canigó 

És definida pel dom de calcàries i les pissarres cambroordovicianes del Puigmal-Canigó, els 

granits de Núria i Carançà i els dipòsits quaternaris. El límit septentrional és administratiu, el 

límit occidental és la falla de la Cerdanya, i el límit meridional el contacte amb les calcàries i 

materials detrítics devonians. Es diferencien un total de 4 unitats hidrogeològiques principals 

(veure Annex 1). 

111 - Àrea de la depressió de la Cerdanya 

Comprèn els materials detrítics del reompliment neogen i quaternari de la fossa de la 

Cerdanya. El límit meridional és la falla de la Cerdanya, mentre que el septentrional és el 

límit estratigràfic amb els granits i calcàries i detrítics devonians, als quals fossilitza. 

Localment aquest límit és administratiu. Es diferencien un total de 2 unitats hidrogeològiques 

(veure Annex 1). 

112 - Àrea devoniana del Moixeró-Serra Cavallera 

Formada per les calcàries devonianes, els dipòsits detrítics devonians i carbonífers, i els 

quaternaris suprajacents. El límit meridional és el contacte amb les pissarres 

cambroordovicianes de Filià-Orri i amb els terciaris del Cadí, el límit occidental és el contacte 

amb les pissarres cambroordovicianes de Filià-Orri, el límit oriental és l'encavalcament 

Ribes-Camprodon, el límit septentrional la falla de la Cerdanya i el contacte amb els granits 

d'Andorra i detrítics cambroordovicians de Meranges. Es diferencien un total de 4 unitats 

hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

113 - Àrea granítica de la Jonquera-Roc de Frausa 

Inclou els afloraments de granits i pissarres cambroordovicianes del sector de la Jonquera-

Roc de Frausa, els gresos, argiles, calcàries i dolomies mesozoics i els dipòsits quaternaris. 

El límit septentrional és administratiu (frontera amb França), el límit oriental és el contacte 

dels granits amb les pissarres de l’Albera, el límit meridional és el contacte amb els miocens 

de la depressió de l'Empordà i el contacte amb l’al·lòcton del Cadí. Es diferencien un total de 

3 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

114 - Àrea cambroordoviciana de l'Albera-Cap de Creus 

Comprèn principalment els esquists cambroordovicians de l'alta Costa Brava, els 

afloraments granítics de Rodes i Roses, les calcàries cambroordovicianes i els dipòsits 

quaternaris. L'àrea es troba parcialment fossilitzada pel Miocè de l'àrea de la depressió de 

l'Empordà i per l'àrea fluviodeltaica del Fluvià-Muga. El límit oriental és hidrològic (línia de 

costa), el límit septentrional és administratiu (frontera amb França), el límit occidental és el 

contacte amb els granits de l'Albera, i el límit meridional és estratigràfic (discordança 

miocena i quaternària amb l'àrea de la depressió de l'Empordà i l'àrea fluviodeltaica del 

Fluvià-Muga). Es diferencien un total de 4 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 

1). 
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115 - Àrea mesozoica i terciària del Cadí-Alta Garrotxa 

Comprèn l’al·lòcton del Cadí com a unitat estructural. A més dels materials detrítics i calcaris 

terciaris, incorpora els materials detrítics, calcaris i dolomítics mesozoics i pèrmics que en 

formen la base, en contacte amb el paleozoic de la zona axial. També les calcàries 

devonianes del Montsec de Tost i el seu entorn permo-triàsic de l’extrem occidental, i les 

escames detrítiques, calcàries i dolomítiques mesozoiques de l’Empordà, a l’extrem oriental. 

El límit meridional és l'encavalcament de Vallfogona i el contacte amb els mesozoics del 

mantell de la serra del Verd i del Pedraforca, el límit septentrional és l'encavalcament de 

serra Cavallera, el límit oriental el contacte amb els miocens de la depressió de l'Empordà, i 

el límit occidental és el riu Segre. Es diferencien un total de 7 unitats hidrogeològiques 

principals (veure Annex 1). 

116 - Àrea mesozoica i terciària del Pedraforca 

Comprèn la unitat estructural del Pedraforca, entre el Segre i el Llobregat. Formada per les 

calcàries mesozoiques i paleògenes, distribuïdes per tota l’àrea, els conglomerats paleògens 

de Montcalb, els dipòsits detrítics margosos paleògens i del Keuper, i els dipòsits quaternaris 

i al·luvials. Els límits es corresponen amb els de la unitat estructural del Pedraforca. Es 

diferencien un total de 5 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

117 - Àrea mesozoica i terciària del Montsec-Conca de Tremp 

Comprèn, essencialment, la Conca paleògena de Tremp i el seu entorn mesozoic. Formada 

per les calcàries mesozoiques i paleògenes, distribuïdes per tota l’àrea, els conglomerats 

paleògens, els dipòsits detrítics margosos paleògens, cretàcics i del Keuper, gresos del 

Cretaci, i, els dipòsits quaternaris i al·luvials. El límit occidental és administratiu, els límits 

meridional i septentrional són l'encavalcament de Bóixols i l'encavalcament del Montsec 

respectivament, i el límit oriental és el riu Segre. Es diferencien un total de 7 unitats 

hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

118 - Àrea mesozoica i terciària de les serres exteriors 

Comprèn la unitat geològica de les Serres Exteriors. Formada per les calcàries mesozoiques 

i paleògenes, els conglomerats paleògens, els dipòsits detrítics margosos paleògens i del 

Keuper, i els dipòsits quaternaris i al·luvials. El límit oriental és administratiu (amb Aragó), el 

límit meridional i oriental és l'encavalcament de les serres marginals, i el límit septentrional 

és l'encavalcament del Montsec. Es diferencien un total de 6 unitats hidrogeològiques 

principals (veure Annex 1). 

 

3.2  Sector segon, àrees centrals 

201 - Àrea de la depressió de l'Empordà 

Comprèn les margues, calcàries, lutites, gresos, i conglomerats del basament paleogen les 

margues i calcàries del basament cretàcic al Montgrí, les lutites, gresos, i conglomerats de 

reompliment neogen i plio-quaternari de la conca i les graves, sorres, llims i travertins 
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quaternaris. Inclou, doncs, tots els materials de la fossa tectònica de l’Empordà, limitada al 

sector sud-occidental per la falla de Camós-Celrà. Fossilitzada pels materials fluviodeltaics 

de la Muga, Fluvià i Ter a la vegada fossilitza les àrees hidrogeològiques de Cadí-Alta 

Garrotxa, Albera-Cap de Creus i La Jonquera-Roc de Frausa. Es diferencien un total de 5 

unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

202 - Àrea paleògena de la baixa Garrotxa 

Formada per materials calcaris, margues, guixos, lutites, gresos i conglomerats paleògens, 

materials volcànics i detrítics quaternaris associats, i, les graves, sorres i llims dels al·luvials 

quaternaris. Limitada, a grans trets, al nord per l'encavalcament de Vallfogona, a l'est per la 

falla de Camós-Celrà, a l'oest per una divisòria d'aigües superficial i al sud pel Ter tot i que 

inclou els aflorament paleògens de la zona de Girona. Es diferencien un total de 6 unitats 

hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

203 -  Àrea paleògena de Vic-Collsacabra  

Compren materials calcaris, margues, guixos, lutites, gresos i conglomerats paleògens, i, les 

graves, sorres i llims dels al·luvials quaternaris. Limitada, en general, al nord per 

l'encavalcament de Vallfogona, a l'est per la falla de Camós-Celrà, a l'oest pel límit geològic 

marí-continental de la conca i al sud per la divisòria d'aigües superficial Ter-Congost. Es 

diferencien un total de 5 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

204 - Àrea mesozoica i terciària del Llobregat-Congost 

Integrada per materials calcaris, margues, guixos, lutites, gresos i conglomerats paleògens, 

pels detrítics i calcaris mesozoics i les pissarres i granits paleozoics, i, les graves, sorres i 

llims dels al·luvials quaternaris. Limitada, en general, al nord per la divisòria d'aigües Ter-

Congost i el contacte geològic marí-continental de la conca central, a l'oest pel riu Llobregat, 

i a l'est pel riu Congost a grans trets. Es diferencien un total de 6 unitats hidrogeològiques 

principals (veure Annex 1). 

205 - Àrea de l'Oligocè detrític de Solsona  

Comprèn les margues, guixos, conglomerats, gresos i lutites oligocens, així com les graves, 

sorres i llims dels al·luvials quaternaris. El límit septentrional és l'encavalcament de 

Vallfogona, el meridional és l'aflorament de margues guixos i sals de la base oligocena i 

diferents divisòries d'aigua, l'occidental és el contacte geològic amb els mantells sud 

pirinencs i l'oriental els materials lacustres oligocens i detrítics paleògens. Recobreix 

parcialment les àrees mesozoiques i terciària del Montsec-Conca de Tremp i de les serres 

exteriors. Es diferencien un total de 3 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

206 - Àrea de l'Oligocè detrític de Lleida 

Comprèn les margues, guixos, conglomerats, gresos i lutites oligocens, així com les graves, 

sorres i llims dels al·luvials quaternaris. El límit septentrional és l’encavalcament de les 

serres marginals i diferents divisòries d'aigua, el meridional és l'aflorament de margues 

guixos i sals de la base oligocena, l'occidental és administratiu (amb l’Aragó), i l'oriental 
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divisòries d'aigua superficial i els materials lacustres oligocens. Es diferencien un total de 3 

unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

207 - Àrea de l'Oligocè detrític de Manresa  

Comprèn lutites, gresos i conglomerats oligocens i conglomerats paleògens de la serra de 

Coma, així com les graves, sorres i llims dels al·luvials quaternaris. Limita al sector 

septentrional i occidental amb els dipòsits lacustres oligocens, al sector sud amb divisòries 

d'aigua superficial i al sector oriental amb la serralada Prelitoral. Es diferencien un total de 3 

unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

209 - Àrea de l'Oligocè lacustre d'Artés 

L'àrea inclou les calcàries, lutites i gresos de l'aflorament lacustre central, així com els 

detrítics quaternaris. Limita al sector septentrional i meridional amb els dipòsits detrítics 

oligocens i al sector oriental i occidental amb diferents divisòries d'aigua superficial. 

Comprèn tres formacions hi, l’oligocena detrítica, la calcària i la quaternària Es diferencien 

un total de 2 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

210 - Àrea de l'Oligocè lacustre de la Segarra 

L'àrea inclou les calcàries, lutites i gresos de l'aflorament lacustre central i els conglomerats i 

gresos oligocens del marge sud de conca, així com els detrítics quaternaris. Limita al sector 

septentrional amb els dipòsits detrítics oligocens i al sector oriental amb diferents divisòries 

d'aigua superficial i cursos fluvials. Al sector sud limita amb el límit de conca i al sector 

oriental amb divisòries d'aigua superficial. Es diferencien un total de 2 unitats 

hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

211 - Àrea de l'Oligocè lacustre del Segrià   

L'àrea inclou les calcàries, lutites i gresos de l'aflorament lacustre central i els conglomerats i 

gresos oligocens del marge sud de conca, inclosos els conglomerats del Montsant, així com 

els detrítics quaternaris. Limita al sud amb la divisòria natural Ebre-Matarranya i al marge 

sud-est, a grans trets, amb l'encavalcament del Port i els conglomerats del Montsant, al 

sector septentrional amb els dipòsits detrítics oligocens i al sector occidental amb diferents 

divisòries d'aigua superficial i cursos fluvials. Es diferencien un total de 2 unitats 

hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

212 - Àrea de l'Oligocè lacustre de la Terra Alta  

L'àrea inclou les calcàries, lutites i gresos de l'aflorament lacustre central i, els gresos i lutites 

d'Algars de l'Oligocè i els conglomerats i gresos oligocens del marge de conca, així com els 

detrítics quaternaris. Limita al nord amb la divisòria natural Ebre-Matarranya i al marge sud-

est, a grans trets, amb el contacte estratigràfic amb el mesozoic dels Ports de Beseit i 

l'encavalcament del Port. Es diferencien un total de 3 unitats hidrogeològiques principals 

(veure Annex 1). 



Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000  
Memòria explicativa de continguts 

 

 

 

16 

3.3 Sector tercer, àrees litorals 

301 - Àrea paleozoica i granítica del Montseny-Guilleries 

Formada pel sector de pissarres paleozoiques, calcàries devonianes, i granits del Montseny;  

per les pissarres i calcàries cambroordovicianes i granits de les Guilleries; per les graves, 

sorres i llims quaternaris, i conglomerats, gresos i lutites neògenes de reompliment de la 

fossa pre-litoral situades al nord de Gualba de Baix. Els seus límits són de caire estratigràfic, 

excepte amb la depressió del Vallès i amb l'àrea paleògena de la Baixa Garrotxa que són 

estructures majors. Es diferencien un total de 3 unitats hidrogeològiques principals (veure 

Annex 1). 

302 - Àrea de la depressió de la Selva 

Formada per les graves, sorres i llims quaternaris, i conglomerats, gresos, i lutites neògens 

de reompliment de la fossa plio-quaternària de la Selva fins al riu Ter. També s’hi inclouen 

els materials volcànics de la Crosa de Sant Dalmai d’edat neògena. Recobreix parcialment 

les àrees paleozoica i granítica del Montseny-Guilleries i de la baixa Costa Brava i l'àrea 

paleògena de la baixa Garrotxa. El seu límits són la fossa plioquaternària de la Selva. Es 

diferencien un total de 3 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

303 - Àrea paleozoica i granítica de la baixa Costa Brava  

Comprèn els granits, les pissarres paleozoiques i els quaternaris de la serralada Litoral al 

nord de la Tordera. Els seu límit meridional és el riu Tordera, l'oriental i meridional són 

hidrogràfics (línia de costa), l'occidental la depressió de la Selva i el septentrional el 

basament de la conca neògena de l'Empordà. Es diferencien un total de 3 unitats 

hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

304 - Àrea de la depressió del Vallès 

Formada per les graves, sorres i llims quaternaris, i conglomerats, gresos, calcàries 

bioclàstiques i lutites neògens de reompliment de la fossa pre-litoral situat entre el nord del 

riu Llobregat i el tancat de Gualba de Baix. Es diferencien un total de 2 unitats 

hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

305 - Àrea paleozoica i granítica de Collserola-Maresme 

Comprèn les pissarres i granits de la serralada Litoral entre els rius Llobregat i Tordera, els 

conglomerats, gresos i llims de les planes costaneres de Barcelona i el Maresme i els gresos 

i llims quaternaris de l'interior de la serralada. Es diferencien un total de 4 unitats 

hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

306 - Àrea mesozoica i terciària del Gaià-Anoia 

Integrada per calcàries paleògenes, calcàries mesozoiques, materials detrítics paleògens, 

margues i guixos triàsics, materials paleozoics i granits, i dipòsits quaternaris, del bloc pre-

litoral del Gaià. El límit occidental i meridional és principalment estructural amb els neògens 

del Camp de Tarragona i del Penedès i, localment, estratigràfic. El límit septentrional és el 

contacte estratigràfic amb les margues blaves, els conglomerats i localment una divisòria 
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d'aigües superficials. Es diferencien un total de 7 unitats hidrogeològiques principals (veure 

Annex 1). 

307 - Àrea de la depressió del Penedès 

Formada pels dipòsits de graves, sorres i llims quaternaris, i conglomerats, gresos, calcàries 

bioclàstiques i lutites neògens del sector meridional de la depressió prelitoral, entre el 

Llobregat i el corredor del Vendrell. Es diferencien un total de 2 unitats hidrogeològiques 

principals (veure Annex 1). 

308 - Àrea mesozoica i terciària de Garraf-Bonastre  

Comprèn els afloraments calcaris mesozoics, els conglomerats, gresos, margues i guixos 

triàsics, les pissarres cambroordovicianes i silurianes del massís del Garraf i Bonastre, les 

calcàries bioclàstiques neògenes i els quaternaris costaners limitats per la riera de la Bisbal. 

Aquesta àrea es troba fossilitzada parcialment pels materials neògens detrítics i calcaris del 

Camp de Tarragona. Els seu límit meridional és geogràfic, mentre que el septentrional és 

tectònic i localment estratigràfic amb les depressions del Camp de Tarragona i Penedès, i el 

curs d'aigua superficial de la riera de la Bisbal. Es diferencien un total de 7 unitats 

hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

309 - Àrea de la depressió del Camp de Tarragona 

Formada per graves, sorres i llims quaternaris, i conglomerats, gresos, calcàries 

bioclàstiques i lutites neògenes de reompliment de la fossa del Camp, que constitueix el seu 

límit fins a la riera de la Bisbal. Es diferencien un total de 2 unitats hidrogeològiques 

principals (veure Annex 1). 

310 - Àrea paleo-mesozoica de Llaberia-Prades 

Comprèn les calcàries mesozoiques, margues triàsiques, materials detrítics paleògens i del 

Buntsandstein, pissarres paleozoiques, granits i dipòsits quaternaris del bloc paleozoic del 

Priorat i la seva cobertora mesozoica marginal. Els seu límit septentrional és estratigràfic i/o 

tectònic amb la conca de l'Ebre, l'occidental és estratigràfic amb la depressió de Móra, l'àrea 

de Cardó-Vandellós i l'àrea de Beseit-Montsià, i el meridional és estratigràfic i/o tectònic amb 

la depressió del Camp de Tarragona. Es diferencien un total de 7 unitats hidrogeològiques 

principals (veure Annex 1). 

311 - Àrea de la depressió de Mora d'Ebre 

Constituïda per les graves, sorres i llims de reompliment neogen i quaternari de la cubeta de 

Móra i el seu basament de lutites, gresos, conglomerats i guixos oligocens, dels quals inclou 

els conglomerats del Montsant. El límit és el límit de conca mitjançant falla normal o contacte 

estratigràfic. Es diferencien un total de 2 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

312 - Àrea mesozoica de Cardó-Vandellós 

Formada principalment per les calcàries mesozoiques del bloc de Cardó-Vandellós, inclou 

les calcàries triàsiques, margues cretàciques i triàsiques, i, les graves, sorres i llims de les 

planes plio-quaternàries de l’Ametlla de Mar i l’Aldea, i el quaternari marginal de Tortosa. 
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Les àrees de la depressió de Móra, Llaberia i Camp de Tarragona la limiten pel nord, mentre 

que els dipòsits al·luvials i els del delta de l’Ebre acaben de definir-ne el contorn. Es 

diferencien un total de 3 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

313 -  Àrea mesozoica de Beseit-Montsià 

Comprèn el sector de les calcàries i margues juràssiques i cretàciques de les serralades 

Litoral i Pre-litoral, les calcàries juràssiques de la serra del Tormo i els dipòsits detrítics de 

les depressions costaneres situades al sud del riu Ebre. El límit septentrional és el contacte 

amb la depressió de l'Ebre, l'occidental és de tipus administratiu i el sud-oriental el contacte 

estratigràfic amb la depressió de Mora, els mesozoics de Llaberia i els al·luvials del riu Ebre. 

Es diferencien un total de 6 unitats hidrogeològiques principals (veure Annex 1). 

3.4 Sector quart, àrees fluviodeltaiques costaneres 

En aquest sector s’inclouen només les àrees fluviodeltaiques més desenvolupades del litoral 

català, perllongades cap a l’interior a través dels dipòsits al·luvials dels cursos baixos dels 

rius, quan aquests tenen una certa entitat. 

Els criteris que s’han aplicat en la definició de les unitats fan que, en aquests casos, cada 

àrea constitueixi una unitat, de manera que totes les subdivisions que s’hi facin són ja a 

nivell d’aqüífer. 

401- Àrea fluviodeltaica del Fluvià-Muga 

Formada per graves, sorres i llims de la plana fluviodeltaica de la Muga aigües avall del Pont 

de Molins, i per graves, sorres i llims de la plana fluviodeltaica del Fluvià a partir de Sant 

Miquel de Fluvià. Es troba generalment encaixada en els dipòsits neògens de l’Empordà, tot 

i que el seu límit nord és integrat per dipòsits del quaternari antic. El límit sud és l'eix 

Viladamat-Sant Martí d'Empúries, on enllaça amb la plana del Baix Ter. 

402- Àrea fluviodeltaica del Ter 

Formada per graves, sorres i llims de la plana fluviodeltaica del Ter a partir de l’estret de 

Colomers. Forma dos braços entorn del massís calcari de Montgrí; el meridional, que 

segueix el curs actual del riu, i el corredor d’Albons, que perllonga la plana del Ter fins a 

l’Escala, on desembocava antigament el riu i on connecta amb la plana del Fluvià. Es troba 

encaixada en els dipòsits neògens i paleògens de l’Empordà. 

403- Àrea fluviodeltaica de la Tordera  

Formada per les graves, sorres i llims del delta de la Tordera i els seus dipòsits al·luvials 

dins la serralada Litoral. El límit de l'àrea en la plana costanera se situa a Malgrat de Mar. 

404- Àrea fluviodeltaica del Besòs 

Formada per les graves, sorres i llims del delta del Besòs i els seus dipòsits al·luvials fins a 

l’estret de Montcada. Es troba encaixada en els dipòsits paleozoics i neògens de la plana de 

Barcelona. 
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405- Àrea fluviodeltaica del Llobregat  

És definida per les graves, sorres i llims del delta del Llobregat i els seus dipòsits al·luvials 

fins a la Puda de Montserrat (a la serralada Prelitoral). Es troba encaixada en els dipòsits 

cretàcics del Garraf, paleozoics de Collserola i neògens del Vallès i Penedès. 

406- Àrea fluviodeltaica de l'Ebre  

Comprèn les graves, sorres i llims de la plana del delta de l’Ebre i els seus dipòsits al·luvials 

fins a Aldovesta. Es troba encaixada en els dipòsits cretàcics i neògens de Beseit-Montsià i 

en els cretàcics de Cardó-Vandellós. 
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ANNEX 1. RELACIÓ DE LES ÀREES I UNITATS DEFINIDES 

 

Sector primer, àrees pirenaiques 

 

101. Àrea cambroordoviciana de Bossòst-Liat 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de Bossòst-Liat  (101-A00, 101-A10) 

- Calcàries devonianes de Luishon  (101-C50) 

- Calcàries cambroordovicianes de Bossòst-Liat  (101-C60) 

- Pissarres cambroordovicianes de Bossòst-Liat  (101-G20) 

- Granits de Bossòst  (101-H00) 
 

102. Àrea devoniana de la Val d’Aran 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de la Val d’Aran  (102-A00, 102-A10) 

- Calcàries devonianes de Marimanha  (102-C50) 

- Gresos i pissarres devonianes de Vielha  (102-G10) 

- Granits de Marimanha i Arties  (102-H00) 
 

103. Àrea granítica de la Maladeta 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de la Maladeta  (103-A00, 103-A10) 

- Granits de la Maladeta  (103-H00) 
 

104. Àrea cambroordoviciana de la Pallaresa 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de la Pallaresa  (104-A00, 104-A10) 

- Calcàries cambroordovicianes de la Pallaresa  (104-C60) 

- Pissarres cambroordovicianes de la Pallaresa  (104-G20) 

- Granits i gneis de Basiés i l’Hospitalet  (104-H00) 
 

105. Àrea devoniana de Llavorsí i Tor 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de Llavorsí  (105-A00, 105-A10) 

- Calcàries devonianes de Llavorsí i Tor  (105-C50) 

- Gresos i pissarres devonianes de Civís  (105-G10) 
 

106. Àrea cambroordoviciana de Filià-Orri 

- Dipòsits neògens i quaternaris de Filià-Orri  (106-A00, 106-A10) 

- Pissarres cambroordovicianes de Filià-Orri  (106-G20) 
 

107. Àrea devoniana de la Valiera 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de la Valiera  (107-A00, 107-A10) 

- Calcàries devonianes de la Valiera  (107-C50) 

- Gresos i pissarres de Vilaller i Llauset  (107-G10, 107-G20) 
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108. Àrea devoniana i mesozoica de les Nogueres 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de les Nogueres  (108-A00, 108-A10) 

- Conglomerats oligocens de Montcortès  (108-B10) 

- Calcàries mesozoiques de Perves  (108-C30) 

- Calcàries devonianes de les Nogueres  (108-C50) 

- Dipòsits detrítics pèrmics i triàsics de les Nogueres  (108-E30) 

- Margues i guixos triàsics de les Nogueres  (108-F40) 

- Dipòsits detrítics carbonífers de Sant Sebastià  (108-G10) 
 

109. Àrea granítica i paleozoica d’Andorra-Meranges 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials d’Andorra-Meranges  (109-A00, 109-A10) 

- Pissarres cambroordovicianes de Meranges  (109-G20) 

- Granits d’Andorra-Montlluís  (109-H00) 
 

110. Àrea cambroordoviciana de Núria-Canigó 

- Dipòsits al·luvials de Núria-Canigó  (110-A00, 110-A10) 

- Calcàries cambroordovicianes de Núria-Canigó  (110-C60) 

- Pissarres cambroordovicianes de Núria-Canigó  (110-G20) 

- Granits de Núria i Carançà  (110-H00) 
 

111. Àrea de la depressió de la Cerdanya 

- Dipòsits al·luvials de la Cerdanya  (111-A10) 

- Dipòsits detrítics neògens i quaternaris de la Cerdanya  (111-I20, 111-I30) 
 

112. Àrea devoniana del Moixeró- Serra Cavallera 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials del Moixeró i serra Cavallera  (112-A00) 

- Dipòsits al·luvials de la Cerdanya  (112-A10) 

- Calcàries devonianes del Moixeró i serra Cavallera  (112-C50) 

- Dipòsits detrítics carbonífers del Moixeró i serra Cavallera  (112-G10) 
 

113. Àrea granítica de la Jonquera-Roc de Frausa 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de la Jonquera-Roc de Frausa  (113-A00, 113-A10) 

- Pissarres i esquists cambroordovicianes de la Jonquera-Roc de Frausa  (113-G20) 

- Granits de la Jonquera-Roc de Frausa  (113-H00) 
 

114. Àrea cambroordoviciana de l’Albera-Cap de Creus 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de l’Albera i Cap de Creus  (114-A00, 114-A10) 

- Calcàries cambroordovicianes de l’Albera  (114-C60) 

- Pissarres i esquists cambroordovicians de l’Albera-Cap de Creus  (114-G20) 

- Granits de Rodes i Roses  (114-H00) 
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115. Àrea mesozoica i terciària del Cadí-alta Garrotxa 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials del Cadí-alta Garrotxa  (115-A00, 115-A10) 

- Conglomerats paleògens dels Rasos de Tubau i Puig Estela  (115-B20, 115-B40) 

- Calcàries paleògenes del Cadí-alta Garrotxa  (115-C20) 

- Calcàries mesozoiques del Cadí i Empordà  (115-C30) 

- Calcàries devonianes del Montsec de Tost  (115-C50) 

- Dipòsits detrítics pèrmics i triàsics del Cadí-alta Garrotxa  (115-E30) 

- Dipòsits detrítics paleògens i triàsics del Cadí-alta Garrotxa  (115-F20, 115-F40) 
 

116. Àrea mesozoica i terciària del Pedraforca 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials del Pedraforca  (116-A00, 116-A10) 

- Conglomerats paleògens de Montcalb  (116-B20) 

- Calcàries paleògenes del Pedraforca  (116-C20) 

- Calcàries mesozoiques del Pedraforca  (116-C30) 

- Dipòsits detrítics paleògens i triàsics del Pedraforca  (116-F20, 116-F40) 
 

117. Àrea mesozoica i terciària del Montsec-Conca de Tremp 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de la Conca de Tremp  (117-A00, 117-A10) 

- Conglomerats del Montsec-Conca de Tremp  (117-B10, 117-B20) 

- Gresos cretàcics del Montsec-Conca de Tremp  (117-B40) 

- Calcàries paleògenes del Montsec- Conca de Tremp  (117-C20) 

- Calcàries mesozoiques del Montsec-Conca de Tremp  (117-C30) 

- Dipòsits paleògens detrítics de la Conca de Tremp  (117-F20) 

- Dipòsits cretàcics margosos del Montsec-Conca de Tremp  (117-F30) 
 

118. Àrea mesozoica i terciària de les serres exteriors 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de les serres exteriors  (118-A00, 118-A10) 

- Conglomerats oligocens de les serres exteriors  (118-B10) 

- Calcàries paleògenes de les serres exteriors  (118-C20) 

- Calcàries mesozoiques de les serres exteriors  (118-C30) 

- Dipòsits paleògens detrítics de les serres exteriors  (118-F20) 

- Margues i guixos triàsics de les serres exteriors  (118-F40) 
 

 

Sector segons, àrees centrals 

 

201. Àrea de la depressió de l’Empordà 

- Dipòsits al·luvials de l’Empordà  (201-A10) 

- Calcàries paleògenes de l’Empordà  (201-C20) 

- Dipòsits detrítics paleògens de l’Empordà  (201-E20) 

- Margues eocenes de l’Empordà  (201-F20) 

- Dipòsits detrítics plio-quaternaris de l’Empordà  (201-I20, 201-I30) 
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202. Àrea paleògena de la baixa Garrotxa 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de la baixa Garrotxa  (202-A10) 

- Gresos de Folgueroles a la baixa Garrotxa  (202-B30) 

- Calcàries paleògenes de la baixa Garrotxa  (202-C20) 

- Dipòsits detrítics paleògens de la baixa Garrotxa  (202-E20) 

- Margues i guixos paleògens de la baixa Garrotxa  (202-F20) 

- Dipòsits volcànics i quaternaris de la baixa Garrotxa  (202-I10, 202-I20) 
 

203. Àrea paleògena de la Plana de Vic-Collsacabra 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de la Plana de Vic  (203-A00, 203-A10) 

- Gresos de Folgueroles  (203-B30) 

- Calcàries paleògenes de la Plana de Vic-Collsacabra  (203-C20) 

- Dipòsits detrítics paleògens de Bellmunt i Milany  (203-E20) 

- Margues de Vic  (203-F20) 
 

204. Àrea mesozoica i terciària del Llobregat-Congost 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials del Llobregat-Congost  (204-A00, 204-A10) 

- Conglomerats de Sant Llorenç del Munt i Montserrat  (204-B10, 204-B20) 

- Calcàries paleògenes del Llobregat-Congost  (204-C20) 

- Calcàries triàsiques del Llobregat-Congost  (204-C40) 

- Dipòsits detrítics triàsics i terciaris del Llobregat-Congost  (204-E) 

- Dipòsits paleozoics de Sant Llorenç del Munt  (204-G20) 
 

205. Àrea de l’Oligocè detrític de Solsona 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de Solsona  (205-A00, 205-A10) 

- Conglomerats oligocens de Comiols, Sant Llorenç de Morunys i Berga  (205-B10) 

- Dipòsits detrítics oligocens de Solsona  (205-E10) 
 

206. Àrea de l’Oligocè detrític de Lleida 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de Lleida  (206-A00, 206-A10) 

- Gresos i margues de Lleida  (206-E10) 

- Guixos i margues de Sanaüja  (206-F10) 
 

207. Àrea de l’Oligocè detrític de Manresa 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de Manresa  (207-A00, 207-A10) 

- Conglomerats de Barberà de la Conca (207-B10) 

- Dipòsits detrítics oligocens de Manresa  (207-E10) 
 

209. Àrea de l’Oligocè lacustre d’Artés 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials d’Artés  (209-A00, 209-A10) 

- Dipòsits lacustres oligocens d’Artés  (209-D10) 
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210. Àrea de l’Oligocè lacustre de la Segarra 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de la Segarra  (210-A00, 210-A10) 

- Dipòsits lacustres oligocens de la Segarra  (210-D10) 
 

211. Àrea de l’Oligocè lacustre del Segrià 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials del Segrià  (211-A00) 

- Dipòsits lacustres oligocens del Segrià  (211-D10) 
 

212. Àrea de l’Oligocè lacustre de la Terra Alta 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de la Terra Alta  (212-A00, 212-A10) 

- Dipòsits lacustres oligocens de la Terra Alta  (212-D10) 

- Dipòsits detrítics oligocens de la Terra Alta  (212-E10) 
 

 

Sector tercer, àrees litorals 

 

301. Àrea paleozoica i granítica del Montseny-Guilleries 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials del Montseny-Guilleries  (301-A00, 301-A10) 

- Dipòsits paleozoics de les Gavarres i Begur  (301-G10, 301-G20) 

- Granits del Montseny-Guilleries  (301-H00) 
 

302. Àrea de la depressió de la Selva 

- Dipòsits al·luvials de la Selva  (302-A10) 

- Dipòsits paleògens de la Selva  (302-E20) 

- Dipòsits detrítics neògens i quaternaris de la Selva  (302-I20, 302-I30) 
 

303. Àrea paleozoica i granítica de la baixa Costa Brava 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de la baixa Costa Brava  (303-A00, 303-A10) 

- Dipòsits paleozoics de les Gavarres i Begur  (303-G10, 303-G20) 

- Granits de la baixa Costa Brava  (303-H00) 
 

304. Àrea de la depressió del Vallès 

- Dipòsits al·luvials del Vallès  (304-A10) 

- Dipòsits detrítics neògens i quaternaris del Vallès  (304-I20, 304-I30) 
 

305. Àrea paleozoica i granítica de Collserola-Maresme 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de Collserola-Maresme  (305-A00, 305-A10) 

- Dipòsits paleozoics de Collserola-Montnegre  (305-G10, 305-G20) 

- Granits del Maresme  (305-H00) 

- Dipòsits detrítics plio-quaternaris de Barcelona-Maresme  (305-I20, 305-I30) 
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306. Àrea mesozoica i terciària del Gaià-Anoia 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials del Gaià-Anoia  (306-A00, 306-A10) 

- Calcàries paleògenes del Gaià-Anoia  (306-C20) 

- Calcàries mesozoiques del Gaià-Anoia  (306-C30, 306-C40) 

- Dipòsits detrítics paleògens del Gaià-Anoia  (306-E20) 

- Margues i guixos paleògens del Gaià-Anoia  (306-F20) 

- Margues i guixos triàsics del Gaià-Anoia  (306-F40) 

- Dipòsits paleozoics de l’Anoia  (306-G10, 306-G20) 
 

307. Àrea de la depressió del Penedès 

- Calcàries arrecifals del Penedès  (307-D20) 

- Dipòsits detrítics neògens i quaternaris del Penedès  (307-I20, 307-I30) 
 

308. Àrea mesozoica i terciària de Garraf- Bonastre 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de Garraf-Bonastre  (308-A00, 308-A10) 

- Calcàries juràssiques i cretàciques de Garraf-Bonastre  (308-C30) 

- Calcàries triàsiques de Garraf  (308-C40) 

- Calcàries arrecifals de Tarragona  (308-D20) 

- Margues i guixos triàsics de Garraf-Bonastre  (308-F40) 

- Dipòsits paleozoics de Garraf  (308-G10, 308-G20) 

- Dipòsits quaternaris litorals de Garraf-Bonastre  (308-I20) 
 

309. Àrea de la depressió del Camp de Tarragona 

- Dipòsits al·luvials del Camp de Tarragona  (309-A10) 

- Dipòsits detrítics neògens i quaternaris del Camps de Tarragona  (309-I20, 309-I30) 
 

310. Àrea paleo-mesozoica de Llaberia-Prades 

- Dipòsits quaternaris i al·luvials de Llaberia-Prades  (310-A00, 310-A10) 

- Conglomerats oligocens del Montsant-l’Espluga de Francolí  (310-B10) 

- Calcàries mesozoiques de Llaberia-Prades  (310-C30) 

- Dipòsits detrítics triàsics i paleògens de Llaberia-Prades  (310-E20, 310-E30) 

- Margues i guixos triàsics de Llaberia-Prades  (310-F40) 

- Dipòsits paleozoics del Priorat i Miramar  (310-G10, 310-G20) 

- Granits de Llaberia-Prades  (310-H00) 
 

311. Àrea de la repressió de Móra d’Ebre 

- Dipòsits al·luvials de la depressió de Móra d’Ebre  (311-A10) 

- Dipòsits detrítics neògens i quaternaris de la depressió de Móra d’Ebre  (311-I20, 311-I30) 
 

312. Àrea mesozoica de Cardó-Vandellòs 

- Calcàries mesozoiques de Cardó-Vandellòs  (312-C30, 312-C40) 

- Margues mesozoiques de Cardó-Vandellòs  (312-F30, 312-F40) 

- Dipòsits detrítics neògens i quaternaris de la depressió de Móra d’Ebre  (312-I20, 312-I30) 
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313. Àrea mesozoica de Beseit-Montsià 

- Conglomerats oligocens de Beseit  (313-B10) 

- Calcàries juràssiques i cretàciques de Beseit-Montsià  (313-C30) 

- Calcàries triàsiques de Beseit-Montsià  (313-C40) 

- Dipòsits detrítics paleògens de Beseit-Montsià  (313-E10, 313-E20) 

- Margues mesozoiques de Beseit-Montsià  (313-F30, 313-F40) 

- Planes plio-quaternàries de Beseit-Montsià  (313-I20, 313-I30) 
 

 

Sector quart, àrees fluviodeltaiques costaneres 

 

401. Àrea fluviodeltaica del Fluvià-Muga (401-A) 

402. Àrea fluviodeltaica del Ter (402-A) 

403. Àrea fluviodeltaica de la Tordera (403-A) 

404. Àrea fluviodeltaica del Besòs (404-A) 

405. Àrea fluviodeltaica del Llobregat (405-A) 

406. Àrea fluviodeltaica de l’Ebre (406-A) 
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ANNEX 2. LLEGENDES 

 

Mapa de tipus de límits d’àrea hidrogeològica 
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Mapa de formacions hidrogeològiques 
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Mapa de naturalesa predominant dels aqüífers segons el medi litològic 
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