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1. INTRODUCCIÓ 

Anys 70-80 i 90  
(JAC+SGC) 

REPO  
PHPO 

Estudis hidrogeològics de base 

Anys 70-80  
IGME 

(Necessitat de definir els 
recursos hídrics en CIC) 

 

Divisió hídrica del 
país en dues parts: 
1. Zona amb aqüífers 
2. Zones impermeables o 

amb baix interès 
hidrogeològic  (no 
corresponia amb la 
realitat) 

Necessitats: 
1. Crear un sistema uniforme 

de classificació dels 
aqüífers 

2. Cartografia de tot el 
territori  

3. Codificació de les diferents 
unitats hidrogeològiques  

Cartografia 
geològica 
1:250.000  

 

Estudis i 
coneixements 
hidrogeològics 

coneguts 

En territoris poc 
estudiats com a 

mínim se li podia 
posar un codi i un 

nom. 

Abans del 1992 

Edició del mapa el 1992 
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1. INTRODUCCIÓ 

Codi AH Nom AH 

205 
Àrea de l'oligocè 

detrític de Solsona 

Codi FH Descripció FH 

E10 
Argiles 

oligocenes 
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2. 1:250.000 base de la planificació de les xarxes de control (Abans de la DMA) 

1. Classificació de les zones hidrogeològiques a 

controlar per àrees hidrogeològiques. 

2. Codificació de les xarxes de control: 

I. Xarxa: en funció de l’objectiu de control (B, S, EC, 

P...) 

II. Subxarxa: Zona de control: Àrea hidrogeològica: 

210 
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2. 1:250.000 base de la planificació de les xarxes de control (Abans de la DMA) 

3. Organització de tasques internes. 

I. Inventari  

II. Ubicació dels informes d’afeccions 

III. Situació d’expedients de concessió 
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2. 1:250.000 base de la planificació de les xarxes de control (Abans de la DMA) 

1ª BASE DE DADES DE LA UNITAT D’AIGÜES SUBTERRÀNIES (1996) 

El conjunt de la informació generada, dels mostrejos i de la resta de punts inventariats en les 

diferents tasques del Departament requereix una eina de gestió 
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3. Delimitació dels aqüífers  

• Treball emmarcat dins els estudis complementaris per a la redacció del “Pla de 

Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya (2009)” Requeriment de la DMA. 

     

 Planificació d’actuacions als aqüífers de Catalunya: 

 

 1-DELIMITACIÓ AQÜÍFERS  

 

        2- AVALUACIÓ EXTRACCIONS 

                                      

3-PROBLEMÀTIQUES I MESURES                                               
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3. Delimitació dels aqüífers  

 

  Conclusió: 

 

 Per definició, un aqüífer és una part diferenciada d’aigües subterrànies (a partir 

de criteris  d’explotació  i ecosistemes dependents) 

 Però......necessitat de cobrir tot el territori (necessitats tècniques i 

administratives) 

 AIGÜES SUBTERRÀNIES 
“Totes les aigües que es troben sota la 
superfície del sòl en la zona de saturació i en 
contacte directe amb el sòl o subsòl” 

 
 
 
 
 

MASSA D’AIGUA SUBTERRÀNIA 
“Volum clarament diferenciat d’aigües 
subterrànies en un aqüífer o aqüífers” 
CRITERI DE GESTIÓ 

MAS 1 
 
 
 

MAS 2 
 
 
 

MAS 3 

 
MAS 4 

 

AIGÜES SUBTERRÀNIES AQÜÍFER MASSA D’AIGUA 

SUBTERRÀNIA 

Proposta i definicions DMA: 

“Aqüífers”  

“Zones de baixa permeabilitat amb aqüífers locals”. 

 AQÜÍFER 2 

 AQÜÍFER 4  AQÜÍFER 3 

 AQÜÍFER 1 

    

  

AQÜÍFER 
“Explotació significativa” 
“Ecosistemes terrestres depenents” 
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3. Delimitació dels aqüífers  

Delimitació MAS (2003) 

Delimitació Aqüifers 

Protegits Decret 328/88 

Hidrogeològic 1:250.000 (1992) 

Cartografies hidrogeològiques oficials: 
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3. Delimitació dels aqüífers  

 

BASE CARTOGRÀFICA UTILITZADA: 

 

 Es realitza a partir de la cartografia  

Geològica digital 1:50.000  

MAGNA (IGC)   ADAPTACIÓ 
 

• Es respecten el límits de les  

• Àrees Hidrogeològiques  

(ICC, 1992) 
 

• En compte primera delimitació de base  

d’aqüífers de CIC (ACA, 2003) 

 

• Límits conques hidrogràfiques (1:50.000) 
 

• Límits en profunditat: a partir de límit  

explotació de pous. En aqüífers totalment confinats,  

a partir propostes estudis concrets, Decret 328/88  

 (Sorres de Santa Oliva), altres consideracions. 

Cartografia geològica 

MAGNA 1:50.000  
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3. Delimitació dels aqüífers  

Primera delimitació dels aqüífers 2003 

 Només en conques internes 

 Zones blanques sense delimitar.  
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3. Delimitació dels aqüífers  

 

CLASSIFICACIÓ DELS AQÜÍFERS: 

 

 

1. CLASSIFICACIÓ LITOLÒGICA:  

 (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 

 

2. CLASSIFICACIÓ LITOESTRATIGRÀFICA: 

(A00,A10,A20,B10,.....) 

 

3. CLASSIFICACIÓ COMPORTAMENT 

 HIDRÀULIC: (A/D/F/Kd/Kg/Km) 
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3. Delimitació dels aqüífers  

 

NOMENCLATURA I CODIFICACIÓ: 

Criteris homogenis per a la nomenclatura i codificació: 

 

o Nomenclatura: 

 Intentar seguir noms de la cartografia 1:250.000 Àrees Hidrogeològiques (ICC) 

 “Aqüífer de .....” vs “ Aqüífers en medis de baixa permeabilitat de.....” 

 Clarament identificatius ubicació (sense marge a dubtes) 

 Incloure almenys tipologia aqüífer i /o la litologia principal . 

       En general, dir si són granits, pissarres, calcàries (o calcarenites), detrítics,  en els 

quaternaris dir si són al·luvials, fluviodeltaics, o fins i tot delta  o cubeta... 

 Hi ha casos com “Ventall al·luvial de Terrassa”, “Sorres de Santa Oliva” o “Gresos 

de Folgueroles” que s’han mantingut. 

 

o Codificació:   

   312 C 31  

 

Codi Àrea                Codi classificació              Codi classificació   

Hidrogeològica  litològica  litoestratigràfica (seqüèncial) 

 

 “312C31: Aqüífer de les calcàries mesozoiques de Cardó- Vandellòs “ 

“404A21: Aqüífer profund del delta del Besòs” 
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3. Delimitació dels aqüífers  

Segona delimitació dels aqüífers 2013 

Amb l’objectiu de: 

 Tot el territori català CIC i CHE 

 100 % del territori cobert. (No queden buits en blanc) 

Es mantenen els criteris de codificació i delimitació de la primera delimitació. 

Versió 0 (2009) Primer Pla de 

Gestió 

Versió  (2013) Segon Pla de Gestió  
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3. Delimitació dels aqüífers  

1.1 Comparativa Aqüífers ACA 2012 vs Mapa Hidrogeo 1:250.000 

•Codi de aqüífer:   104G21 

•Nom aqüífer:  Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat a les 

pissarres i granits de la Noguera Pallaresa 

•Classificació litològica: G 

•Descripció classificació litològica: Formacions de gresos, pissarres i 

esquists 

•Classificació litoestratigràfica: G20 

•Descripció classificació litoestratigràfica: Dipòsits detrítics cambro-

ordovicians i silurians 

•Classificació comportament hidràulic: Km 

•Descripció comportament hidràulic: Aqüífers locals en medis de baixa 

permeabilitat metamòrfics (pissarres i esquists paleozoics) 

 

•Codi Àrea Hidrogeològica:                            104 

•GRUP_ Formació Hidrogeològica :               G 

•DESCRIP Grup Formació Hidrogeològica:   Formacions de 

pissarres i esquists paleozoics 

 

•CODI_ Formació Hidrogeològica : G20 

•DESCRIP_ Formació Hidrogeològica :  Dipòsits detrítics 

cambro-ordovicians i silurians 

 

ÀREES HIDROGEOLÒGIQUES (ICGC,2016) 
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4. Delimitació de les Masses d’aigua Subterrànies  

 

   

 AIGÜES SUBTERRÀNIES 
“Totes les aigües que es troben sota la 
superfície del sòl en la zona de saturació i en 
contacte directe amb el sòl o subsòl” 

 
 
 
 
 

MASSA D’AIGUA SUBTERRÀNIA 
“Volum clarament diferenciat d’aigües 
subterrànies en un aqüífer o aqüífers” 
CRITERI DE GESTIÓ 

MAS 1 
 
 
 

MAS 2 
 
 
 

MAS 3 

 
MAS 4 

 

AIGÜES SUBTERRÀNIES AQÜÍFER MASSA D’AIGUA 

SUBTERRÀNIA 

Requeriment de la DMA 

 

Proposta i definicions DMA: 

 AQÜÍFER 2 

 AQÜÍFER 4  AQÜÍFER 3 

 AQÜÍFER 1 

    

  

AQÜÍFER 
“Explotació significativa” 
“Ecosistemes terrestres depenents” 
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Cartografies hidrogeològiques oficials: 

4. Delimitació de les Masses d’aigua Subterrànies  

Delimitació MAS 

(2003) 

Delimitació Aqüifers 

Protegits Decret 

328/88 

Hidrogeològic 1:250.000 

(1992) 

Les unitats d’anàlisi per procedir a la delimitació de les masses d’aigua 

subterrània van ser les àrees hidrogeològiques definides pel Servei 

Geològic de Catalunya (SGC-ICC, 1992).  

Dins de cada àrea hidrogeològica es van identificar i definir els aqüífers segons la 

tipologia, el grau d’explotació i les característiques hidràuliques.  

En funció de les característiques: hidroquímiques, les pressions i els 

impactes els nivells de protecció dels aqüífers  
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4. Delimitació de les Masses d’aigua Subterrànies 

 Canvi de model de les xarxes de control 

 

   

Canvi de model de les xarxes de control 

 Motivada per la DMA  

 Delimitació de les masses d’aigua 

 IMPRESS 

  

Xarxa B 

Subxarxa 210 Codi Àrea hidrogeològica 

Xarxa V 

Subxarxa 32 (Codi massa d’aigua) 
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5. Altres estudis de l’àmbit de l’ACA 

 Suport per a l’elaboració de l’IMPRESS 

    2- METOLOGIA : DRASTIC 

A: AQUIFER MEDIA 

ORIGEN  

•Cartografia “Àrees Hidrogeològiques de 
Catalunya”, 1:250.000 (ICC, 1992). 
A partir de tipologies i edats de les 
formacions aqüíferes. 

INFORMACIÓ  

•Litologia i estructura de l’aqüífer, grau de 
consolidació i tipologia de porositat/ 
karstificació. Anàlisi diferenciat dels 
aqüífers no aflorants 

A00 GRAVES,SORRES I ARGILES  6 a 8 

B00 CONGLOMERATS I GRESOS MASSIUS 6 a8 

C00 CALCÀRIES I DOLOMIES MASSIVES 6 a 9 

D00 CALCÀRIES,CALCARENITES I MARGUES 4 a 7 

E00  CONGLOMERATS,GRESOS I MARGUES 3 a 5 

F00 MARGUES I EVAPORITES 3 a 5 

G00 GRESOS,PISSARRES I ESQUISTOS 4 

H00 GRANITS 5 a 7 

I00 FM. MIXTES DEPR. NEÒGENES I 

QUATERNÀRIES 
4 a 8 

 RANGS (ACA, 2014, modif Allet et al.) 
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Creació d’una nova base de dades: 

 Definició de les noves xarxes de control (Requeriments de        

 la DMA)  

 

 Ubicació dels punts de control sobre: 

5. Altres estudis de l’àmbit de l’ACA 

 Base  de dades  hidrogeològiques  de l’ACA 
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5. Altres estudis de l’àmbit de l’ACA 

 Base Cartogràfica hidrogeològica per als Plans Espai Fluvial (PEF) 

   
Cartografia base i informació hidrogeològica per a redactar la part d’hidrogeologia dels 

estudis de Planificació dels Espais Fluvials. PEF 
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6. Altres estudis fora de l’àmbit de l’ACA  

L’objectiu del present treball és l’elaboració d’un document que serveixi de base per a la 

planificació hidrològica en matèria d’aigües subterrànies, per a que sigui un instrument eficaç 

per a l’adequada administració y gestió. 

Treball de síntesi de molts treballs anteriors desenvolupats a la Conca de l’Ebre en relació a 

la geologia i hidrogeologia 
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6. Altres estudis fora de l’àmbit de l’ACA  

Preparació del mapa hidrogeològic d’Espanya a 

escala 1:200.000, continuo i en format digital. 

A partir de la DMA de l’aigua i el requeriment de delimitar les masses d’aigua, des del 

Ministeri de medi ambient es planteja la necessitat prèvia de fer un mapa hidrogeològic en 

continuo  sobre tot el territori espanyol. 

 

L’objectiu és fer-ho a parir de cartografies hidrogeològiques ja existents del propi ministeri i 

altres organismes  



25 

El Mapa d'Àrees Hidrogeològiques 1:250.000 de Catalunya (SGC, ICC, 1992). Una eina bàsica de gestió hidrogeològica pel país des de 
l'any 1992  

6. Altres estudis fora de l’àmbit de l’ACA  

Suport cartogràfic per estudis: 

Final de Carrera Treballs de recerca, publicacions, post graus, Tesis, Articles científics..... 

IGME 

UAB 

Consells Comarcals 

AMB 

Ajuntaments 

ETC, ETC, ETC........ 



 

Web: www.gencat.cat/aca 

E-mail: aca@gencat.cat  

Twitter: @aigua_cat 

 

              Gràcies per la vostra atenció 


