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Patrimoni geològic 

Què és i quines particularitats té? 
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Conjunt de recursos naturals que permeten conèixer i interpretar la història 
geológica de la Terra (com es va originar i com ha evolucionat fins l’actualidat) 

 

• Es pot manifestar de maneres molt diverses 

• Es fràgil i vulnerable 

• La majoría d’impactes sobre el patrimoni geològic impliquen la seva 
destrucció 

• Es difícil o impossible recuperar (natural o artificialment) el PG degradat 

• Sovint està relacionat amb l‘activitat humana 
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Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya 

 

 

 

 

• Elaborat en el marc d’un conveni de col.laboració entre 

el Departament de Medi Ambient i la Universitat 

Autònoma de Barcelona entre els anys 1999 i 2000. 

 

• Amb la col.laboració de més de setanta persones  

 

• Elaboració d’una fitxa descriptiva de les localitats 

seleccionades i d’una delimitació orientativa (1/50.000) 

 

 

 



Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya 

 

 

 

 

Objectius 

 

• Protegir un espai d’una acció determinada i planificar 

qualsevol intervenció sobre el medi físic de manera que 

sigui respectuosa amb el patrimoni geològic  

• Promocionar el lloc com a recurs socioeconòmic i per 

divulgar els valors geològics i la necessitat de 

conservar-los. 

 

 

 

 



Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya 

Metodologia 
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Criteris tècnics 

 

Rectors: representativitat, singularitat, diversitat 

  

Complementaris: estat de conservació, accesibilitat, 
potencialitat d’ús, fragilitat, existència d’altres valors 
patrimonials 

 

Criteris logístics 

 

Número d’espais, tipus d’inventari, pressupost disponible 



Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya 

 

 

 

 

Característiques: 

 

• Organitzat per grans dominis geològics 

 

• Inclou una memòria del projecte i una base de dades 

amb la informació de tots els espais inventariats  

 

• En una primera fase es van seleccionar 153 espais, que 

el 2004 van passar a ser 157 i en 2019 158 

 

 



Inventaris 

 

 

 

 

Cuenca del Ebro 

201-225 

Dominio Pirenaico 

101-170 

Depr. 
Neógenas 

 

Depr. 
Neógenas 

Dominio Catalánide 

301-362 
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Aquest geòtop coincideix amb la part més 
emblemàtica del Congost de Collegats 
(l’Argenteria) que geològicament 
correspon allí on la Noguera Pallaresa 
s’ha engorjat a través de les calcàries 
cretàcies. Es poden observar les formes 
travertíniques produïdes per la 
precipitació de carbonat dissolt de les 
calcàries cretàcies que tapissen amb 
formes molt espectaculars els substrat de 
calcàries mesozoiques plegades. Allí on 
no s’han desenvolupat travertins es 
poden observar plecs que afecten als 
estrats de calcàries del Cretaci inferior, 
com el plec immediatament situat al sud 
de l’Argenteria. 

La sedimentació dels conglomerats al temps que es 
produeix l’aixecament i deformació dels materials 
cretacis situats al nord és la causa de la formació de la 
discordança progressiva. En aquesta mena 
d’estructures els estrats comencen recobrint un 
paleorelleu modelat sobre el substrat de roques més 
antigues. Però els primers estrats de la seqüència 
conglomeràtica al seu torn es veuen involucrats en la 
tectònica, de manera que en uns sectors formen part 
del relleu topogràfic que s’està creant mentre que en 
altres són recoberts per nous estrats. La configuració 
resultant és una deposició en ventall de l’estratificació 
dels conglomerats, donant lloc a una discordança 
progressiva. La discordança progressiva que els 
estrats del Paleogen formen a Collegats rep el nom de 
l’Espluga de Cuberes, ja que és en aquest indret on es 
troba una cova formada per erosió càrstica de les 
formacions conglomeràtiques. La discordança 
progressiva, poc reconeixible al fons del congost, 
presenta les millors condicions d’aflorament en 
aquesta localitat. 
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Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya 

 

 

 

 

Algunes limitacions: 

 

• Inventari selectiu 

 

• Àmbit de treball: Catalunya  

 

• Número previst de localitats: 150 

aproximadament 

 

• Delimitacions orientatives 

 

 



Normativa 

 

 

 

 

 

 

Llei d’espais naturals (12/1985) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llei del patrimoni cultural català (9/1993) 
 

“…el Consell Executiu… ha de declarar la condició d’estrictament protegits…de 
las espècies de la gea, les pedres i els fòssils que necessiten una preservació 
especial” 
 
 “Aquesta declaració comporta, en el cas de les pedres i els fòssils, la 
prohibició d’extreure’ls, de destruir-los i de comercialitzar-los, així com la 
protecció del medi natural de l’entorn” 



Normativa 

 

 

L’Estratègia del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (2018) 

OE 2.2 Millorar la conservació de les espècies autòctones, els ecosistemes i la 
geodiversitat 
 
OO 2.2.4 Inventariar i protegir els elements del patrimoni geològic 
 
Línia d’actuació 25 Revisar l’IEIGC i aprovar un decret de conservació del PG 
 
- Revisar l’Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya i fer-ne un 

seguiment, tant pel que fa a la cartografia com a la diagnosi 
- Identificació dels punts d’alta vulnerabilitat 
- Decret de conservació del patrimoni geològic 
- Articulació de la figura dels geoparcs amb la resta de polítiques de 

conservació del patrimoni natural 
 



Factors que incideixen en la conservació del PG 
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Medi 
Geològic 

Vies de Comunicació  
Destrucció/ocultació d’afloraments  

Amenaces i impactes  
d’origen antròpic 

Urbanització/Infrastructures  
Destrucció i ocultació irreversible  
Modificació dels processos naturals 

Processos erosius  
Especialment els donats per agents hídrics  
Degradació i destrucció irreversible  

Creixement natural de la vegetació 
Ocultació i destrucció directa d’afloraments. 
Dificultat d’accés  

Activitats extractives  
Creació/destrucció/ocultació d’afloraments  

Residus  
Degradació i ocultació d’afloraments 

Altres 
Espoli de roques, minerals i/o fòssils 
Actes de vandalisme 
Degradació lligada a la freqüentació 

Amenaces i impactes 
d’origen natural 

Incendis  
Degradació d’afloraments 

Gestió per a la conservació 



Gestió per a la conservació 

La diagnosi 
• La importància de diagnosticar  

l’estat de conservació i les amenaces 
possibles al patrimoni geològic rau 
en la diversitat de processos i 
activitats que poden afectar-lo 
negativament. 

• Tot i que, en alguns casos, la pròpia 
dinàmica dels sistemes naturals 
provoca la desaparició progressiva 
de determinats afloraments, 
lamentablement l’home és 
responsable de la majoria dels danys 
causats al patrimoni geològic. 



Gestió per a la conservació 

 

 

 

 

Diagnosi 2004 

 

 

• Identificació dels impactes existents sobre el PG 

• Identificació de possibles amenaces futures 

• Elaboració i priorització de propostes d’actuacions 
per millorar la situació actual i prevenir impactes 
futurs 

• Donar recomanacions i directrius metodològiques 
en l’àmbit administratiu 

 



• Ficha diagnòstica actualitzada i detallada per als 
153 EIG 

• Inclou la localització dels impactes detectat i 
documentació fotogràfica dels conflictes observats 

• Llista de totes les actuacions proposades per a tots 
els espais  
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Gestió per a la conservació 

Diagnosi 2004 



Gestió per a la conservació 

 

 

 

 

Diagnosi 2008.  Actuacions prioritàries de conservació 

 

 

 
 

Diseny d’una prova pilot per determinar les 
actuacions necessàries de conservació , prevenció i 
recuperació dels deu EIG més interessants i alhora 
més amenaçats de Catalunya. 
 



Gestió per a la conservació 
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Categories 
– Urbanització 

– Activitats extractives 

– Gestió de residus 

– Vies de comunicació 

– Riscos naturals 

– Expoli, vandalisme 

– Altres 

Tipologia 
– Administrativa 

– Recuperació 

– Conservació  

– Prevenció 

Es proposen un total de 53 actuacions 



Gestió per a la conservació 
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Administrativas 

Recuperación 

Conservación 

Prevención 

Gestión de 

residuos 

Riesgos 

naturales 

Expolio - 

vandalismo 

Urbanización 

Actividades 

extractivas 

Vías de 

comunicación 

Otros 



Gestió per a la conservació 

Una parte importante de las actuaciones son de carácter 

administrativo, cosa que refleja la responsabilidad de las 

administraciones en la geoconservación. 
 

Importància de la gestió preventiva 
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Divulgació 

 

 

 

 

• «Geolodia» als parcs 

naturals i geoparcs 

 

• Guies geològiques i 

altres publicacions 

temàtiques 

 

• Altres activitats 

geològiques 

vinculades als parcs 

 

• (Mapes geoturístics) 



Reptes de futur, Programa de Geoconservació 2019-2021 

Inventari d’espais d’interès geològic de Catalunya 

Programa de treball a quatre anys 
 
- Adaptació als estàndards cartogràfics actuals del DTES 
- Ajustar i millorar el detall de les delimitacions.  
- Modificacions de límits 
- Revisió i actualització dels continguts de les fitxes 
- Modernització de les cobertures i millora de consulta on line 
- Actualització metodològica i protocol de revisió  
- Inclusió de noves localitats 
- Diagnosi 2020 
- Tasques de difusió 
 

Treball conjunt amb l’ICGC per a l’actualització i 

modernització de l’IEIGC 



IEIGC: Inventari d’inventaris? 

 

 

 

 

• Inventaris associats a altres escales de treball o àmbits 

territorials (parcs naturals, geoparcs, comarques, altres)  

• Inventaris temàtics (paleontològics, geomorfològics, 

mineralògics…) 

• Inventaris segons la potencialitat d’ús (didàctic, turístic…) 

• Inventaris de diferents rangs de rellevància 

• Delimitacions detallades 
 

 

 

 

L’Inventari dins el marc de l’Observatori del Patrimoni Natural 



Reptes de futur, Programa de Geoconservació 2019-2021 

Geoparcs  de Catalunya 

• Preparació i seguiment de les revalidacions 
• Suport en les gestions mitjançant el CNEG 
• Coordinació en aspectes d’interès comú 
• Suport a la difusió d’informació 

• Treball conjunt amb els dos geoparcs de Catalunya 

 i treball individualitzat amb cada un d’ells 

• Presència al CNEG 

• Presència als organismes internacionals 

 



Reptes de futur, Programa de Geoconservació 2019-2021 

Desplegament de l’Estratègia PNB 

• Tractament de la geoconservació en 

la futura llei de patrimoni natural 

 

• Decret de conservació del patrimoni 

geològic  

 

• Creació i aplicació de nous 

instruments, si s’escau 

 

 



Reptes de futur, Programa de Geoconservació 2019-2021 

Custòdia del territori 

• Grup de treball intern entre la Generalitat de Catalunya i 

entitats amb interès en geoconservació 

• Document conjunt descriptiu sobre la custòdia del 

patrimoni geològic i miner 

 



Reptes de futur, Programa de Geoconservació 2019-2021 

Geoconservació i gestió preventiva en els Estudis d’Impacte 
Ambiental 

• Formació als tècnics de les OTA  

• Millorar la presència dels criteris de geoconservació en 

l’avaluació de l’impacte ambiental 

• Elaboració d’unes instruccions/ recomanacions per al 

capítol geològic dels EIA  

 

 

 



Reptes de futur, Programa de Geoconservació 2019-2021 

Geoconservació als parcs naturals de Catalunya 

• Creació d’un grup de geoconservació dins la Subdirecció 

General de Biodiversitat i Medi Natural 

• Modificació de les bases de l’ordre d’ajuts per als espais 

naturals protegits que inclougui criteris de geoconservació 

• Projectes concrets de conservació del PG, així com del 

seu condicionament per a l’ús públic 

• Millora del coneixement del PG dels parcs i de la seva 

difusió 

• Presència en xarxes de col·laboració  

 

 

 



 

 

Com generar sensibilització i afició sense malmetre el patrimoni? 

 

Bones pràctiques 









• És l’hora d’aprendre a conèixer el patrimoni geològic i poder llegir el 

llibre del passat, escrit a les roques i al paisatge abans que arribéssim.  

 

• Els participants en el I Congrés Internacional de la Conservació del 

Patrimoni Geològic, que ha previst la participació de més de 100 

especialistes procedents de més de 30 països, demanen urgentment a 

totes les autoritats nacionals i internacionals el recolzament ple a la 

necessitat de tutelar el patrimoni de la nostra Terra i de protegir-lo amb 

totes les mesures legals, financeres i organitzatives necessàries 
• Extret de la Declaració de Digne (França) 1991 

 

 



Moltes gràcies 

 

nherrero@gencat.cat 


