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Resum 

Aquest treball té com a objectiu caracteritzar la falla del Vallès i el límit conca-sòcol de 

la Depressió del Vallès entre La Garriga i Granollers (província de Barcelona) aplicant 

el mètode de la prospecció gravimètrica. L’interès de la zona recau en una important 

anomalia geotèrmica estudiada en profunditat a partir de la dècada dels 70, 

principalment per definir el seu potencial com a recurs energètic i hídric. Aquesta 

anomalia geotèrmica es manifesta en superfície amb les aigües termals de major 

temperatura d’Espanya. 

Els treballs realitzats per tal d’assolir els objectius plantejats en el projecte,  han 

consistit en el disseny i planificació dels treballs de camp, l’adquisició de les dades de 

gravetat en dos perfils perpendiculars a la falla de Vallès, el processat de les dades i 

càlcul de l’anomalia de Bouguer i, la modelització i inversió de l’anomalia final 

obtinguda. A més, els resultats d’aquest treball s’han comparat amb els obtinguts 

anteriorment amb altres tècniques geofísiques a la zona d’estudi. Per determinar la 

profunditat i possible litologia de la base dels sediments de la conca es plantegen dos 

models. Un reprodueix una conca somera formada per argiles i gresos arcòsics i un 

basament amb intrusions granítiques i metasediments i l’altre representa una fossa 

més profunda amb materials conglomeràtics a la base dels sediments de conca. 

Els resultats obtinguts de la modelització i la inversió de les dades gravimètriques 

indiquen que la falla del Vallès és una falla subvertical, però que disminueix 

lleugerament de cabussament a partir dels 1200-1400 m de profunditat a l’est de La 

Garriga. A més, s’ha detectat la presència d’un bloc enfonsat a uns 2 km al sud-est del 

mateix municipi, el sostre del qual es situaria a uns 1500-2000 m. La modelització 

indica que la resposta gravimètrica dels dos models té un bon ajust amb l’anomalia 

mesurada a camp.  
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1. Introducció 

L’energia geotèrmica és un recurs considerat estratègic per l’aprofitament sostenible 

de l’energia en el futur. L’Atles de Geotèrmia de Catalunya identifica zones amb 

potencial geotèrmic profund, on un aspecte crucial és la millora del coneixement de 

l’estructura i capacitat dels jaciments. 

A partir de l’obtenció de les primeres dades geofísiques del subsòl en profunditat de la 

Depressió del Vallès, a finals de la segona meitat del s. XX, es va localitzar una 

anomalia geotèrmica i un mínim gravimètric a la part NW de la fossa. Des d’aleshores, 

la zona ha estat objecte d’estudi de diferents projectes de caire geològic, geofísic i 

hidrogeològic. Tots ells destinats a caracteritzar el seu potencial com a recurs 

energètic. La zona també ha estat àmpliament estudiada per la gran capacitat dels 

aqüífers subterranis en el proveïment d’aigua i com a recurs hidrotermal. 

Donat que es tracta d’una àrea relativament gran, urbanitzada i industrialitzada, la 

prospecció gravimètrica constitueix una important eina per a la caracterització del 

subsòl de manera indirecta i no destructiva. A més, es tracta d’una tècnica apropiada 

per la profunditat d’investigació i context geològic de la zona, gràcies a la seva 

capacitat de caracteritzar cossos amb un considerable contrast de densitat (sediment-

roca). 

En aquest àmbit, el present treball pretén implementar el mètode gravimètric dintre el 

ventall de tècniques per l’estudi d’estructures geològiques profundes, que duu a terme 

la Unitat de Tècniques Geofísiques (UTG) de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya (ICGC). El projecte s’engloba dins dels treballs destinats a l’avanç de la 

investigació del potencial de l’energia geotèrmica com a recurs estratègic a Catalunya. 

L’objectiu d’aquest treball és la caracterització de la falla del Vallès i de la morfologia i 

profunditat del límit rebliment-substrat a la fossa mitjançant la prospecció gravimètrica. 

A més, una altra important tasca serà la comparació dels resultats amb la gravimetria 

antiga, altres tècniques geofísiques i dades de sondejos de reconeixement. 

Els treballs de la dècada dels 70, 80 i 90 van concloure en vàries incerteses: el traçat 

de la falla com a únic pla o com a pla esglaonat, el cabussament de la falla per sota de 

1000 m de fondària, el gruix del rebliment al límit amb la falla i la morfologia del sòcol. 

Si bé els estudis més recents (ICGC, 2014a; 2014b i 2018) aporten noves dades sobre 

la geometria de la falla i la morfologia de la fossa fins a 2500-3000 m de profunditat, 

encara deixen possibilitat a diferents interpretacions. La principal problemàtica segueix 

sent determinar la naturalesa d’un horitzó resistiu a 400 m de profunditat en contacte 

amb la falla i que s’enfonsa fins els 800 m cap el centre de la fossa. Les hipòtesis són 

que aquest horitzó pertanyi al límit rebliment-substrat o que es tracti del sostre d’una 

unitat interna del rebliment. La validació d’una o altra opció faria variar la potencia del 

rebliment dràsticament. 
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En aquest treball s’utilitzarà la modelització i inversió de les dades gravimètriques com 

a base per validar un o altre model geològic. 

1.1. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest projecte és caracteritzar la falla del Vallès i la morfologia 

del límit entre el rebliment i el basament de la fossa, mitjançant el mètode gravimètric. 

Per aquest objectiu es defineixen els següents objectius específics: 

- Dissenyar i realitzar la campanya de camp per a l’obtenció de dades 

gravimètriques. 

- Calcular l’anomalia de Bouguer a la zona de Granollers – la Garriga mitjançant 

dos perfils 2D. 

- Analitzar els perfils d’anomalia de Bouguer de la zona d’estudi i els seus 

components regional i residual. 

- Realitzar la modelització i inversió de les dades gravimètriques. 

- Estimar profunditats de les principals estructures i unitats geològiques a partir 

de les dades gravimètriques. 

- Comparar els resultats d’aquest treball amb els obtinguts amb altres tècniques 

geofísiques a la zona, principalment estudis geofísics realitzats per la UTG i la 

Universitat de Barcelona (UB) els anys 2014 i 2016. 

Com a objectiu secundari aquest treball planteja incorporar el mètode gravimètric en la 

gamma de les tècniques geofísiques que té a disposició la UTG, mitjançant un primer 

estudi pilot amb aquesta tècnica. Per aquest objectiu secundari es defineixen els 

següents objectius específics: 

- Conèixer en profunditat el funcionament i les especificacions tècniques del nou 

gravímetre Scintrex CG-6 adquirit per l’ICGC. 

- Definir uns protocols específics de treball: control de l’equip, adquisició, 

correcció i processat de dades. 

1.2. Àrea d’estudi 

La zona d’estudi es troba a la comarca del Vallès Oriental, entre els municipis de 

l’Ametlla del Vallès, la Garriga, Cardedeu i Granollers (Fig. 1). 

S’han realitzat dos perfils en la direcció SE-NO, paral·lels entre ells, i perpendiculars a 

les estructures geològiques majors conegudes. El perfil 1 té 6.6 km de llargada i 

trobem alçades que van des dels 180 als 420 msnm; mentre que el perfil 2 té 6.3 km 

de llargada amb alçades que van dels 240 als 410 msnm. En ambdós perfils l’alçada 

augmenta cap al NO. 
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Figura 1. Localització de la zona de treball. Les línies vermelles indiquen els dos perfils realitzats. 

 

1.3. Antecedents 

Nombrosos treballs han desenvolupat estudis sobre la geologia de la Serralada 

Costanera Catalana (SCC) des de finals del s. XIX i al llarg del s. XX. Així, Almera 

(1888) és un dels primers en treballar en aquesta zona, seguit d’altres com Hernández 

Pacheco (1934), Llopis-Lladó (1947), Solé Sabaris (1968), Esteban (1973), Anadón et 

al. (1979 i 1985) i Marzo (1980), per mencionar alguns. Aquets estudis relacionen 

estructuralment la SCC amb la resta d’unitats majors de la península i proposen un 

nou esquema que la divideix en unitats segons el seu comportament paleogeogràfic i 

estratigràfic (durant l’etapa preorogènica mesozoica) i tectònic (durant l’etapa 

compressiva paleògena). Fontboté (1954) va interpretar el contacte entre la Depressió 

del Vallès i la Serralada Prelitoral com una cunya: mentre que el contacte granit-Miocè 

és una falla directa, el contacte granit-Paleozoic és una falla inversa (Fig. A3.1 a 

l’Annex 3). En els extrems, la cunya arriba a posar en contacte el Miocè i el Paleozoic. 

Per altra banda, a la segona meitat del segle XX el Ministeri d’Indústria porta a terme 

el “Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales” que té per objectiu 

estudiar el potencial que pot desenvolupar el país per proveir-se de recursos naturals. 

Enfocat principalment a disminuir la dependència sobre la importació de cru. Amb 

aquest objectiu, el “Instituto Geológico y Minero de España” (IGME) encarrega 

diversos treballs (1977, 1979, 1984 i 1986) per tal de caracteritzar el potencial 

geotèrmic de la zona compresa entre els municipis de Sentmenat i Cànoves, al Vallès. 

La zona va ser escollida per la temperatura de les aigües termals de les localitats de 

Caldes de Montbui i La Garriga (70 i 60°C, respectivament; les de major temperatura 
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en superfície d’Espanya), una estructura geològica favorable i la proximitat als nuclis 

de població industrialitzats de Sabadell, Terrassa i Granollers (IGME, 1977a). 

Els principals resultats derivats d’aquests treballs són: 

- La investigació sísmica i gravimètrica en la zona evidencia l’asimetria de la 

fossa; mentre que en la part oriental el salt de falla es xifra en 1000 m, en la 

occidental sobrepassa els 2000 m (IGME, 1977a).  

- Tant la sísmica, com els sondejos elèctrics verticals (SEV) i els sondejos de 

reconeixement indiquen un fort pendent de la falla del Vallès, entre els 70-

75°(IGME, 1977a i 1984a), fins als 1000 m de profunditat (IGME, 1986).  

- Aquestes tècniques també mostren que en el centre de la fossa, paral·lelament 

als seus límits, existeix una elevació del sòcol que el situa a 500-900 m de 

profunditat en la zona de Granollers i Lliçà de Vall, i que s’enfonsa cap a 

Sabadell a uns 2000 m de fondària (IGME, 1977a i 1977b). 

- La gravimetria i els SEV posen de manifest que existeix un sistema de 

fractures, perpendiculars a la falla del Vallès, que estructuren el basament a 

mode de mosaic de cubetes i pilars o tecles de piano. 

- Aproximadament a 1 km al SE de Caldes de Montbui i La Garriga es troba un 

important mínim gravimètric que es correspon amb un solc profund (IGME, 

1977a). En aquesta zona, els treballs de magnetotel·lúrica indiquen gruixos de 

reblert de la fossa de 2700 fins a 3000 m (IGME, 1979). 

- La prospecció geoelèctrica profunda (resistivitats), recolzada en la gravimetria i 

la sísmica, posen de manifest que en contacte amb la falla occidental de la 

fossa existeix un substrat o horitzó resistiu situat entre els 200 i 500 m de 

profunditat. Aquest nivell resistiu s’interpreta com a conglomerats molt 

compactes de naturalesa torrencial (IGME, 1977a i 1977c), malgrat que també 

es considerava l’opció de que es tractés de material cristal·lí del sòcol 

paleozoic. Posteriors estudis magnetotel·lúrics (IGME, 1979) i geoelèctrics 

(ENHER, 1983) també defineixen aquest horitzó cabussant cap al centre de la 

fossa. IGME (1984 i 1986) assumeix que la falla del Vallès és un pla únic de 

3000 m de salt sense esglaó granític (malgrat que els sondejos de que disposa 

només arriben a profunditats de granit de 435 m), per la qual cosa conclou que 

el resistiu es tractaria d’un nivell conglomeràtic. 

1.3.1. Gravimetria a Catalunya 

Al 1987 el Servei Geològic de Catalunya (SGC) va publicar el mapa gravimètric de 

Catalunya a escala 1:500.000. En aquest mapa es presenta l’Anomalia de Bouguer 

completa calculada a partir de les observacions de la gravetat en 2366 estacions a 

terra (ICC, 1987). 
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Al 2012, l’antic Institut Geològic de Catalunya (IGC) i l’Institut de Ciències de la Terra 

Jaume Almera-CSIC (ICTJA-CSIC) fan una revisió de les dades preexistents i 

n’afegeixen de noves, adaptant-les a una base de dades comuna i un sistema de 

referència més actual (GRS80), per tal de publicar el mapa gravimètric de Catalunya a 

escala 1:250.000. El mapa presenta l’Anomalia de Bouguer completa i les seves 

components regional i residual (IGC, 2012) a partir de 28054 mesures de la gravetat 

preses a terra i altres mesures d’origen satel·lital a mar. 

Malgrat la petita escala, tant en els mapes d’Anomalia de Bouguer com en els 

d’anomalia residual, queda reflectida una anomalia gravimètrica negativa en la zona 

entre Granollers i La Garriga.  

1.3.2. Dades geofísiques recents 

Els estudis amb tècniques magnetotel·lúriques (MT i AMT) i del quocient espectral H/V 

de soroll sísmic duts a terme per la UTG i la UB als anys 2014-2016 es plantejaven 

realitzar una estimació de la geometria de la falla, del basament de la fossa del Vallès i 

de la temperatura del basament en fondària a la zona de Cànoves-Cardedeu (Vallès 

Oriental). Els resultats d’aquests informes conclouen que: 

- El perfil magnetotel·lúric 2D dóna suport a les conclusions del IGME (1977a, 

1984a i 1986) sobre la verticalitat de la falla fins els 1000 m. En base als 

resultats, en la part més profunda de la falla proposen dos hipòtesis: que la 

falla continuï aproximadament amb el mateix cabussament o que perdi 

inclinació i continuï amb uns 45-35° (ICGC, 2014a). 

- Com ja es veia reflectit en els resultats de MT i AMT del IGME (1979) es 

detecta un conductor característic en l’emplaçament de la falla del Vallès. A 

més, es defineix la morfologia de l’horitzó resistiu que ja va ser objecte de 

discussió en els treballs del IGME (1977a, 1977c, 1979 i 1984). El sostre 

d’aquest resistiu se situa entre els 500-1250 m aprofundint cap al centre de la 

conca (ICGC, 2014a). Els resultats de l’ICGC (2014a) no poden confirmar o 

descartar si l’horitzó resistiu és basament granític o si es tracta de 

conglomerats torrencials amb un dipòsit tipus conus. Mitjançant una relació 

empírica obtinguda en regions amb geologia similar al Vallès, l‘ICGC (2014b) 

relaciona el sostre de l’horitzó resistiu amb un contacte entre dos unitats que 

tenen un alt contrast d’impedància acústica, que s’atribuiria al contacte entre 

una capa de sòls no consolidats i el basament rocós (ICGC, 2014b i 2018). 

2. Marc geològic 

La zona d’estudi es troba al límit entre la Depressió del Vallès i la Serralada Prelitoral 

(Fig. 2). La Depressió del Vallès és una àrea enfonsada (graben) d’uns 650 km2 

situada entre dos alts estructurals o horst (les serralades Prelitoral i Litoral) i delimitada 

per falles (Fig. 3). Aquesta depressió té continuïtat cap al SO en l’anomenada fossa 



11 

 

del Penedès, malgrat que es troben truncades per la falla transversal de la vall del riu 

Llobregat. Ambdues fosses formen la Depressió del Vallès-Penedès.  

 

Figura 2. Esquema de les principals divisions del sistema de la Serralada Costanera Catalana, on es mostra la 

situació de la zona d’estudi (quadre vermell). Font pròpia. 

 

Aquesta fossa del Vallès-Penedès juntament amb la Serralada Prelitoral i la Serralada 

Litoral, conformen la Serralada Costanera Catalana (SCC). La SCC és una unitat 

morfoestructural, situada al NE de la Península Ibérica, amb una orientació NE-SO 

paral·lela a la costa (Fig. 3). En el següent apartat s’explica amb més detall la formació 

d’aquest orogen. 

2.1. Geologia de la Serralada Costanera Catalana 

La SCC és un orògen intracratònic format mitjançant la inversió, durant el Paleogen, 

de les conques del Sistema Central de Rift Ibèric Mesozoic (Salas et al., 2000; Fig. 4). 

Aquestes conques contenen potents seqüencies de sediments clàstics continentals i 

marins somers (carbonats i en menor quantitat evaporites), amb edats entre el Pèrmic 

superior i el Maastrichtià (Cretaci Superior), que descansen de forma discordant sobre 

els materials paleozoics. Les seqüències sedimentàries mostren grans variacions 

laterals de potència (de l’ordre de milers de metres), indicant un fort control tectònic de 

la sedimentació mesozoica (Salas et al., 2000). 

La SCC està constituïda per un basament hercinià i, discordantment sobre aquest, una 

cobertura Mesozoica i Cenozoica. A la zona de la fossa del Vallès afloren materials 

cenozoics (principalment miocènics) delimitats al SE i al NO pels materials paleozoics 

de les serralades Litoral i Prelitoral, respectivament (Fig. 3). 
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Figura 3. Mapa geològic sintètic de la Serralada Costanera Catalana. S’indica la zona d’estudi (estrella 

vermella), entre la fossa del Vallès i la Serralada Prelitoral (Modificat de Baqués, 2012). 

 

L’evolució estructural de la SCC pot explicar-se mitjançant tres episodis tectònics 

principals: 

- El primer episodi es correspon amb una fase de tipus extensiva durant el 

Mesozoic, que a la vegada, es divideix en dos subepisodis de rift i dos 

subepisodis de postrift (Salas et al., 1992; Salas i Casas, 1993). Aquests son:  

a) l’estadi de rift Triàsic (Permià superior-Hettangià), relacionat amb l’apertura 

del Neotethys. 

b) l’estadi de postrift Juràssic inferior-mitjà (Sinemurià-Oxfordià). 

c) l’estadi de rift Juràssic superior-Cretaci inferior (Oxfordià-Albià mitjà), 

relacionat amb l’apertura de la part central-nord de l’Oceà Atlàntic i el Golf de 

Biscaia (Salas i Casas, 1992; Salas et al., 2001). En el context de les conques 

del Sistema Ibèric (Fig. 4), en aquesta etapa es reflexa la progressiva 

destrucció de les plataformes carbonatades del Juràssic Mitjà i el 

desenvolupament d’un nou sistema extensional de conques, p.e. Cameros, 

Maestrat i Columbrets (Salas et al., 2001). 

d) l’estadi de postrift Cretaci superior (Albià-Maastrichtià). 
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Figura 4.  Principals unitats estructurals del Sistema Ibèric, la Serralada Costanera Catalana i les unitats 

estructurals adjacents. La zona ombrejada indica el sòcol involucrat en les estructures d’inversió paleògenes 

(Salas et al., 2000; en Nadal, 2001). 

 

- El segon episodi correspon a una fase compressiva situada entre el Paleocè i 

l’Oligocè mitjà. En aquesta etapa es produeix la inversió dels sistemes de rift de 

les conques del Sistema Ibèric (Fig. 4), mitjançant moviments transpressius 

sinistres al llarg de les falles de direcció NE-SO i vergència NO, preexistents. 

Això va provocar l’aixecament de blocs, que incloïen part del basament 

paleozoic i la cobertura mesozoica, i encavalcaments d’aquests blocs sobre els 

sediments paleògens de la conca de l’Ebre (Llopis-Lladó, 1947; Anadón et al., 

1985; Guimerà, 1988; López-Blanco, 1996; Gómez, 1997). Aquest episodi 

compressiu està relacionat amb la col·lisió del crató d’Ibèria amb la placa 

Euroasiàtica durant la formació dels Pirineus (Guimerà, 1984; Guimerà i Álvaro, 

1990). 

- El tercer episodi correspon a una fase extensional a l’Oligocè tardà-Neogen 

que va donar lloc a l’actual sistema de horsts i grabens del NO del Mediterrani, 

caracteritzat per blocs de direcció ENE-OSO basculats cap el NO (Bartrina et 

al., 1992; Roca i Guimerà, 1992). L’extensió neògena es produeix mitjançant la 

reactivació de les falles inverses del Paleogen de la SCC (Fontboté, 1954; 

Gaspar-Escribano et al., 2004). Les zones deprimides relacionades amb 

aquestes falles (grabens) en la SCC corresponen a les conques del Vallès-

Penedès (Depressió Prelitoral), del Camp i de Barcelona; mentre que els alts 

estructurals (horsts) més importants son els de Prades, Bonastre, Garraf i 

Montnegre (Fig. 3). 
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2.1.1. Geologia de la zona de Granollers – la Garriga 

Com s’ha comentat anteriorment, la depressió del Vallès és un dels blocs enfonsats 

d’orientació ENE-OSO limitats per falles, que es van originar durant la distensió 

neògena (Fontboté, 1954). En la part septentrional (límit amb la Serralada Prelitoral) la 

fossa queda delimitada per la falla del Vallès (Fig. 5), una fractura que s’estén en 

direcció ENE-OSO des de la vall del riu Llobregat fins a la riera d’Arbúcies (al N del 

municipi de Breda). En la part meridional, la fossa queda delimitada de la Serralada 

Litoral per una altra fractura de direcció similar.  

La diferent edat i grau de desplaçament de les fractures que limiten la fossa va 

provocar un major enfonsament del basament cap al NO segons l’eix transversal de la 

depressió. Aquest fet és degut a que mentre la falla septentrional va actuar 

aproximadament des de l’Oligocè fins el Miocè superior, la falla meridional va actuar 

només sobre els materials del Miocè inferior (Rosell, 1973). Els materials de rebliment 

de la conca (Miocè mitjà i superior) es disposen segons aquest basculament cap al 

NO, aflorant els materials més antics al sector meridional i els més moderns al límit 

septentrional. 

Mentre que a la fossa del Penedès el suport del rebliment miocènic està constituït per 

materials carbonatats mesozoics, en la fossa del Vallès el mesozoic es troba gairebé 

totalment desmantellat; així doncs, al Vallès, els materials miocens es troben sota un 

sòcol constituït per metasediments i granitoides paleozoics (IGME, 1977). 

 

Figura 5. Mapa Geològic de Catalunya 1:50.000 de la zona d’estudi on s’indiquen els dos perfils realitzats amb 

línies vermelles (ICC, 2006). Llegenda de litologia i de símbols a la Taula 1 i 2, respectivament. 
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Concretament a la zona d’estudi (Fig. 5), els materials que hi trobem, de més moderns 

a més antics, són: 

Taula 1. Llegenda de litologies de la Fig. 5 (ICC, 2007; ICGC, 2014c). 

Materials cenozoics 

 

Qt0-1 

Graves, sorres i llims de terrassa 0. Unitat sense cohesió ni cimentació. Potencia de la 

unitat entre 0-2m. La seva edat és Holocè actual. 

 

Qt1 

Graves, sorres i llims de terrassa 1. El grau de cimentació és molt baix o nul. La 

potencia màxima és d’uns 10 m. Unitat atribuïble al Holocè inferior. 

 

Qt2 

Graves, sorres i llims de terrassa 2. Material poc consolidat. Dipòsit granodecreixent 

d’una potencia màxima d’uns 15 m. La seva edat és Plistocè terminal-Holocè basal. 

 

Qt3 

Graves, sorres i llims de terrassa 3. Unitat granodecreixent poc cohesiva, amb una 

potència màxima d’uns 10-15 m. Plistocè superior. 

 

Qg 

Graves subarrodonides i subanguloses amb clasts de calcaries, pissarres, granitoides i 

quars amb matriu  sorrenca-llimosa de color vermell. Dipòsit de peu de mont amb 

cimentació variable. El gruix màxim és d’uns 20 m. L’edat atribuïda és Plistocè mitjà. 

 

NMa 

 

NMcg

a 

 

NMag 

Argiles i gresos arcòsics (NMa), al S del mapa la unitat passa lateralment a una unitat 

molt similar amb intercalacions decimètriques a mètriques de conglomerats amb 

matriu gresosa (NMag). Dins de la unitat NMa, de forma aïllada, també es troben 

nivells lenticulars de conglomerats amb una matriu gresosa i potencia mètrica 

(NMcga). Els gresos son generalment de gra groller i coloració ocre, mentre que els 

nivells argilosos tenen una coloració grisenca. Els nivells de conglomerats estan poc 

cimentats i formats per clasts arrodonits, de mida centimètrica a decimètrica, amb 

litologies de materials paleozoics (pissarres, fil·lites, granitoides, pòrfirs i quars). En el 

marge amb la Serralada Litoral, la potencia de la unitat varia entre els 1200 i 400 m i el 

contacte varia entre un contacte per falla fins a disposar-se per sobre dels materials 

paleozoics de forma discordant. En el marge amb la Prelitoral, la potencia pot superar 

els 2000 m i el contacte és per falla. Les unitats mencionades conformen el rebliment 

majoritari de la depressió del Vallès a la zona i s’atribueixen a dipòsits de ventalls 

al·luvials majoritàriament procedents de la Serralada Prelitoral i minoritàriament de la 

Serralada Litoral. Edat atribuïda al Miocè mitjà i superior. 

Materials mesozoics 

 

Tm1 

Dolomies carniolitzades i calcàries grises compactes de fàcies del Muschelkalk 

inferior. La potencia és d’uns 100 m. Edat atribuïda al Triàsic mitjà-superior. 

 

Tbg 

Gresos quarsítics i lutites vermelles. Paquet granodecreixent amb potencia d’uns 140-

180 m. Atribuït a fàcies Buntsandstein d’edat Triàsic inferior-mitjà. 
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Materials paleozoics 

 

Gpg 

Pòrfirs àcids (monzogranits biotítics) i intermedis (diorítics). Emplaçats a les 

granodiorites del NO del mapa i minoritàriament en els metasediments de la zona. Son 

dics amb una orientació generalment NE-SO, cabussaments subverticals i gruixos 

mètrics. Es tracta de roques hipabissals relacionades amb l’orogènia herciniana. 

 

Fap 

Aplites i pegmatites. Dics i masses amorfes emplaçades majoritàriament en els 

granitoides del NO del mapa. Tenen tonalitats blanquinoses i rosades amb mida de 

gra molt variable. Roques holocristal·lines, equigranulars i de composició 

leucomonzogranítica (elevat contingut en quars i feldspats) i amb un contingut de 

màfics molt baix. Roques hipabissals relacionades amb l’orogènia herciniana. 

 

Ggd 

Granodiorites biotítiques amb textura fanerítica, equigranular i de mida de gra de 2-6 

mm. Unitat generalment meteoritzada, ocasionant nivells superficials de sauló de fins a 

20-30 m de gruix. Formada per plagiòclasi, quars, feldspat potàssic i biotita. Intrusió 

plutònica relacionada amb l’orogènia herciniana, edat Carbonífer-Permià. 

 

Capl 

Lidites de gra molt fi amb intercalacions de pissarres silíciques grises i gresos de gra fi. 

La unitat pertany al Mississipià (Carbonífer). 

 

Caps 

Pissarres sorrenques, grauvaques i conglomerats (Caps a la Fig. 5 i la Taula 1). 

Contacte concordant amb les unitats inferior i superior. Fàcies Culm d’edat Mississipià 

(Carbonífer). 

 

Dc 

Unitat de margues amb intercalacions de calcàries afectada per diferents graus de 

metamorfisme. El contacte amb la unitat inferior (SDc) és concordant, mentre que amb 

la unitat superior és discordant. Potencia mínima 100 m. La unitat s’atribueix al 

Devonià. 

 

SDc 

Intercalació de paquets calcaris i pissarres. El contacte amb la unitat superior (Dc) és 

concordant i la potència varia de 150 a 300 m. L’edat atribuïda és el trànsit Silurià 

superior-Devonià inferior. 

 

Sf 

Pissarres ampelítiques i fil·lites negres i grises de potència mètrica. Unitat atribuïda al 

Silurià inferior. 

 

Orp 

Unitat formada per pelites grises amb intercalacions de calcàries i gresos de gra fi. La 

unitat està afectada localment pel metamorfisme de contacte hercinià associat a 

l’emplaçament dels granitoides de la Serralada Prelitoral, originant fil·lites i quarsites. 

Potència de la unitat entre 150 i 200 m. Edat atribuïda al Ordovicià. 

 

ÇOrp 

Pelites grises en paquets de centimètrics a mètrics intercalats amb gresos de gra fi i 

molt fi en capes de centimètriques (eventualment decimètriques). Unitat afectada 

localment pel metamorfisme de contacte hercinià associat a l’emplaçament dels 

granitoides de la Serralada Prelitoral. La potència estimada és de aproximadament 

1000 m (base no localitzada). S’atribueix al Cambroordovicià. 
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Taula 2. Llegenda de símbols de la Fig. 5 (ICC, 2007). 

 

Contacte normal 

 
Contacte discordant 

 

Contacte intrusiu 

 
Encavalcament 

 

Contacte diapíric o 

falla indiferenciada  

Falla normal 

suposada 

 

3. Marc teòric 

3.1. Mètode gravimètric 

La variació del valor de la gravetat al llarg de la superfície terrestre és causada per la 

rotació, la forma i la distribució heterogènia de densitats del planeta. L’objectiu del 

mètode gravimètric és determinar quina és la contribució d’aquesta distribució 

heterogènia de densitats a l’escorça respecte al valor total de la gravetat en un punt de 

la superfície. 

3.1.1. Fonaments teòrics 

La gravimetria es basa en dos lleis publicades per Newton al 1687 al seu llibre 

“Philosophiæ naturalis principia mathematica”. 

Per una banda, la “Llei de la gravitació universal” estableix que tota partícula en 

l’univers atrau a qualsevol altra partícula amb una força directament proporcional al 

producte de les seves masses i inversament proporcional al quadrat de la distància 

que les separa (Serway, 1998), segons: 

𝐹 =  
𝐺𝑚1𝑚2

𝑟2⁄  (1) 

On: 

G: és la constant gravitacional universal, el seu valor en el Sistema 

Internacional (SI) és 6.673⋅10−11 N·m2·kg-2 (Lowrie, 2007) 

 F: força d’atracció entre les masses m1 i m2 

 r: radi entre les masses 
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D’altra banda, la “Segona llei del moviment” dedueix que la força és igual a la massa 

per l’acceleració, que en el cas d’un moviment vertical, es correspon amb la gravetat 

(g) i es pot escriure com: 

𝐹 = 𝑚𝑔 (2) 

3.1.2. Gravetat terrestre 

Si considerem m2 com la massa de la Terra i m1 com una massa relativament petita 

(en comparació amb la massa de la Terra) situada en la superfície terrestre, 

l’acceleració que afecta a m1 al ser sotmesa a una força F serà l’acceleració de la 

gravetat; que combinant les formules 1 i 2 es pot expressar com: 

𝑔 = 𝐹
𝑚1

⁄ =
𝐺𝑚2

𝑟2⁄  (3) 

Que pel cas de la Terra pot expressar-se com (Kearey,  2002): 

𝑔 =
𝐺𝑀𝑇

𝑅𝑇
2  (4) 

On MT i RT son la massa i el radi terrestre, respectivament. 

La unitat de l’acceleració de la gravetat en el SI és el m·s-2, malgrat que és una unitat 

poc utilitzada en gravimetria i, per tant, s’utilitza el seu equivalent en el sistema c.g.s., 

el Gal (1 cm·s-2), anomenat així en reconeixement a Galileu. Però aquesta unitat és 

massa gran per expressar els petits canvis en l’acceleració de la gravetat causats per 

les estructures geològiques del subsòl, així que generalment s’opta per l’ús del miliGal 

(mGal), que equival a 1·10-5 m·s-2 en el SI (Lowrie, 2007). 

3.1.3. Geoide i el·lipsoide 

En un model ideal la gravetat mesurada seria constant a tota la superfície terrestre, 

però la forma el·lipsoïdal de la Terra, la força centrífuga causada per la rotació, les 

marees i la forma irregular de la superfície fan que variï. Eliminant del valor mesurat 

totes aquestes contribucions (correccions), la gravimetria permet caracteritzar les 

anomalies de densitat del subsòl. 

Una part fonamental per definir aquestes anomalies és conèixer amb exactitud la 

forma del planeta. Lluny de la forma esfèrica ideal, la forma de la Terra és aplanada 

lleugerament als pols i més voluminosa a l’equador sobretot a l’hemisferi sud. Per tal 

de poder treballar considerant aquesta complexitat es defineixen models teòrics de la 

Terra. 

Una aproximació a aquesta morfologia és el geoide. Es tracta d’una superfície que 

coincideix amb el nivell del mar, sense considerar els efectes dels corrents oceànics, 

del clima i de les marees (Blakely, 1996). Es descriu també com una superfície 

equipotencial on la gravetat és constant en qualsevol punt i perpendicular a la 
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superfície del terreny. Als continents la seva forma està influenciada per la distribució 

de masses i la topografia; el geoide s’eleva en zones amb una major densitat o amb 

elevat relleu, mentre que sofreix una depressió en les menys denses o en valls (Fig. 

6). 

A causa de la complexitat del geoide és habitual treballar amb una aproximació 

matemàtica més simple i suau de la forma de la Terra, que es correspon amb un 

el·lipsoide (Blakely, 1996). Existeixen diferents models coneguts com el·lipsoides de 

referència. Es tracta de superfícies equipotencials que representen una Terra uniforme 

i la principal diferència entre elles són els valors assignats als semieixos major i menor. 

La importància d’aquests models radica en que permeten determinar com varia la 

gravetat en funció de la latitud del punt de mesura en la Terra modelitzada (sobre la 

superfície de referència). Aquest valor s’anomena gravetat teòrica o normal. 

L’estès ús dels sistemes de posicionament global, que treballen amb el sistema 

geodèsic universal WGS84, ha popularitzat la utilització d’aquests el·lipsoides de 

referència i ha potenciat la revisió de les fórmules per calcular la gravetat teòrica en els 

nous el·lipsoides. En aquest àmbit s’ha adoptant el sistema geodèsic de referència 

GRS80, amb datum de gravetat absoluta en Potsdam 981260 mGal, ja que els nous 

estàndards el recomanen segons la International Union of Geodesy and Geophysics 

(IUGG) (Moritz, 1980). Des del punt de vista pràctic els el·lipsoides de referència 

WGS84, GRS80 i ITRF no produeixen diferències significatives en el càlcul de 

l’anomalia de la gravetat (Li i Götzez, 2001). 

 

 Figura 6. Esquema comparatiu entre el geoide, l’el·lipsoide i la topografia. 

 

A causa de la superfície irregular de la Terra, és comú treballar amb mesures de la 

gravetat realitzades a diferents alçades (diferents potencials gravitatoris). Per tal de 

poder ser comparades, aquestes s’han de reduir a un mateix nivell equipotencial. El 

procés de reducció consisteix en aplicar una sèrie de correccions que projecten les 

mesures a un mateix nivell de referència i corregeixen altres efectes. 

3.1.4. Anomalia gravimètrica 

La distribució heterogènia de densitats en el subsòl comporta diferències entre el valor 

de la gravetat mesurada o observada (gobs) i la gravetat teòrica (gT) en un punt de la 



20 

 

superfície terrestre. Aquesta diferència s’anomena anomalia gravimètrica o de 

Bouguer (AB), una vegada aplicades les reduccions necessàries (deriva, atmosfèrica, 

d’aire lliure, de Bouguer, per marees i topogràfica). A continuació es descriu el 

procediment. 

3.1.4.1. Gravetat observada (gobs) 

Els gravímetres utilitzats en prospecció mesuren valors relatius de la gravetat. En una 

campanya gravimètrica el procediment d’adquisició de dades consisteix en mesurar les 

variacions de la força de la gravetat entre un punt específic i la resta d’emplaçaments 

objecte d’estudi (estacions). Aquest punt específic es coneix com a base i és necessari 

conèixer el seu valor absolut de la gravetat (gabs). 

Per tal d’obtenir la gravetat absoluta observada en les estacions (gobs), s’ha d’obtenir la 

variació que té la força de gravetat entre la base (Lb) i cada punt de mesura (Lp). A 

aquesta diferència se suma la gravetat absoluta de la base (gabs), tal i com s’expressa 

a la fórmula 5. Prèviament, les lectures relatives en les estacions han de ser 

corregides per la deriva de curt i llarg termini, com s’explica més endavant. 

𝑔𝑜𝑏𝑠 =  (𝐿𝑝 − 𝐿𝑏 + 𝑔𝑎𝑏𝑠) (5) 

3.1.4.2. Gravetat teòrica (gT) 

La gravetat normal o teòrica necessària pel càlcul de l’anomalia s’obté mitjançant 

paràmetres geodèsics definits, segons l’estàndard escollit en aquest treball, pel 

sistema GRS80 i depèn en gran mesura de la latitud. Aquest fet es deu a que 

l’el·lipsoide té un radi equatorial aproximadament 21 km major que el radi polar, és a 

dir, que els pols es troben més a prop del centre de masses que l’equador; en 

conseqüència, la gravetat augmenta amb la latitud. Pel càlcul de la gravetat teòrica 

(gT) en el GRS80 es fa servir la fórmula de Somigliana (Somigliana, 1929; en Hinze et 

al., 2005): 

𝑔𝑇 =  𝛾𝑒

(1 + 𝑘𝑠𝑖𝑛2𝜑)

√1 − 𝑒2𝑠𝑖𝑛2𝜑
 (6) 

On per aquest el·lipsoide (Hinze et al., 2005): 

 𝛾𝑒: gravetat normal a l’equador, 978032.67715 mGal 

 𝑒2: excentricitat de l’el·lipsoide (adimensional), 0.0066943800229 

 𝜑: latitud geodèsica en radians 

𝑘: constant (adimensional) que resulta de (
𝑏𝛾𝑒

𝑎𝛾𝑝
− 1) = 0.001931851353 

𝑎: semi eix major, 6378137 m 

𝑏: semi eix menor, 6356752.3141 m 
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 𝛾𝑝: gravetat normal als pols en mGal 

3.1.4.3. Reduccions de gravetat 

Les mesures de la gravetat es veuen afectades per una amplia varietat de fonts amb 

amplituds, períodes i longituds d’ona variables que emmascaren les variacions 

gravimètriques d’interès geològic o geofísic (Hinze et al., 2005). Per aquest motiu, les 

dades de camp requereixen d’un procés de correcció o reducció per tal d’expressar-les 

com anomalia gravimètrica. A continuació es descriuen totes aquestes correccions. 

3.1.4.3.1. Correcció per deriva instrumental 

La deriva instrumental es correspon amb la variació de la mesura de la gravetat entre 

lectures repetides en un mateix punt amb un temps transcorregut. Aquesta deriva és 

deguda a les deformacions que pateixen els sensors dels equips, les condicions de 

pressió o canvis en la temperatura ambient (Lowrie, 2007). 

Els gravímetres controlats per software incorporen una correcció automàtica de la 

deriva instrumental de llarg termini (també anomenada estàtica), d’origen principalment 

instrumental (Seigel, 1995). Aquesta correcció es pot revisar i actualitzar mitjançant un 

test de calibratge que el software dels equips incorporen, que consisteix en fer una 

mesura continua en un mateix punt durant un període de temps mínim de 4 o 6 h. Com 

que s’assumeix que aquesta deriva té un caràcter lineal, la correcció automàtica 

consisteix en aplicar un paràmetre constant resultant del test de calibratge. 

No obstant, la correcció automàtica dels equips no pot eliminar completament la deriva 

instrumental. Això fa necessari establir certs procediments en el disseny de les 

campanyes de camp per tal d’eliminar una deriva instrumental residual o de curt 

termini, també anomenada de treball. Aquesta metodologia consisteix en iniciar i 

finalitzar cada jornada de camp amb la mesura de la gravetat en un mateix punt, 

anomenat base, per tal de determinar la diferència entre ambdues mesures i corregir 

les mesures de la jornada. 

La metodologia aplicada en aquest treball calcula la deriva de curt termini entre 

diferents jornades de camp (F1) i la deriva de curt termini dintre d’una mateixa jornada 

(F2), segons la fórmula (Seigel, 1995): 

 

 

𝐷 = (𝑅0 − 𝑅1) − (𝑅2 − 𝑅1) (
𝑇3 − 𝑇1

𝑇2 − 𝑇1
) 

(7) 

On: 

D = Deriva de curt termini total 

R0 = gravetat relativa a l’estació base, prèviament establerta (en mGals) 

F1                                F2 
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R1 = mesura de la gravetat a la base a l’inici del dia, en el temps T1 (min) 

R2 = mesura de la gravetat a la base al final del dia, en el temps T2 (min) 

R3 = mesura de la gravetat entre T1 i T2, en el temps T3 (min) 

Una vegada es determina la correcció D, per poder corregir qualsevol punt (R3) 

mesurat entre R1 i R2, i obtenir el punt corregit (R’3), s’aplica: 

𝑅3
′ = 𝑅3 + 𝐷 (8) 

El que obtenim amb aquesta fórmula és una lectura (R’3) corregida per deriva de curt 

termini com es mostra en la Fig. 7 de manera esquemàtica. Comparant amb l’Equació 

5, R’3 és la mateixa dada que Lp (lectures), mentre que R0 es relaciona amb Lb (base 

de referència per a tota la campanya).  

 

Figura 7. Exemple esquemàtic de deriva instrumental residual o de curt termini. Els punts blancs representen 

les mesures compreses entre la base d’apertura de la jornada (A) i de tancament (A’). Les fletxes amb traça 

discontinua indiquen la correcció que s’aplica segons el temps transcorregut. 

 

3.1.4.3.2. Correcció atmosfèrica (δgatm) 

La utilització del sistema de referència GRS80 i les respectives fórmules fa necessari 

l’aplicació d’una correcció atmosfèrica. Aquesta correcció es resta a la gravetat normal, 

ja que la constant gravitatòria calculada sobre aquest el·lipsoide considera la massa 

de l’atmosfera a sobre de l’estació (Moritz, 1980; en Hinze et al., 2005). La correcció 

atmosfèrica es pot calcular amb la fórmula (Wenzel, 1985; en Hinze et al., 2005): 

𝛿𝑔𝑎𝑡𝑚 = 0.874 − 9.9 × 10−5ℎ + 3.56 × 10−9ℎ2 (9) 

On ℎ és l’alçada el·lipsoïdal de l’estació en m i l’efecte atmosfèric s’expressa en mGal. 

3.1.4.3.3. Correcció d’aire lliure (δgFA) 

La correcció d’aire lliure (Free Air correction), també anomenada actualment “correcció 

d’altitud”, es defineix com la diferència entre la gravetat observada en un punt de la 

superfície física de la Terra i la gravetat normal respecte d’una superfície de referència 
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(Hinze et al., 2005). Aquesta correcció ignora els efectes de la massa dels materials al 

subsòl del punt de mesura (Lowrie, 2007) i, conseqüentment, presenta una forta 

correlació amb la topografia. La correcció és positiva si l’estació es troba sobre el nivell 

del mar i negativa si es troba sota. 

Històricament, aquesta reducció s’ha basat en l’elevació (alçada ortomètrica) sobre el 

geoide (nivell del mar). Segons els estàndards revisats per Hinze et al. (2005), s’utilitza 

l’el·lipsoide de referència GRS80 (elevacions el·lipsoïdals) com a datum vertical en 

comptes del nivell del mar. Convencionalment, s’ha utilitzat per aquesta correcció la 

fórmula de primer ordre: 

𝛿𝑔𝐹𝐴 = 0.3086ℎ (10) 

On 0.3086 és el gradient vertical de la gravetat normal expressat en mGal/m, h és 

l’elevació de l’estació de mesura i l’efecte en la gravetat s’expressa en mGal. 

Amb l’objectiu de millorar la precisió, per corregir la gravetat teòrica s’utilitza la fórmula 

de segon ordre (Heiskanen i Moritz, 1967), que pels paràmetres del GRS80 abans 

descrits presenta l’expressió: 

𝛿𝑔𝐹𝐴 = −(0.3087691 − 0.0004398𝑠𝑖𝑛2𝜑)ℎ + 7.2125 × 10−8ℎ2 (11) 

On: 

 𝜑: latitud de l’estació en radians 

 ℎ: alçada el·lipsoïdal del punt de mesura en m 

Segons Li i Götze (2001), depenent de l’alçada de l’estació, la diferència entre 

l’aproximació de primer ordre i la de segon ordre pot variar en diversos miliGals en 

zones amb alguns milers de metres d’alçada. 

3.1.4.3.4. Correcció de Bouguer (δgBC) 

Aquesta correcció considera l’efecte que té l’atracció gravitatòria de la massa de la 

Terra compresa entre el datum vertical de referència (el·lipsoide o geoide) i l’estació de 

mesura. Aquest efecte s’ha de corregir degut a que el càlcul de la gravetat teòrica 

només considera la Terra fins la superfície de referència, així que l’espai entre el 

datum vertical i la topografia quedaria com a un espai amb només aire. 

Tradicionalment, s’ha calculat l’efecte gravitatori de la capa de Bouguer, δgBC en mGal, 

assumint que aquesta part de la superfície terrestre entre el datum vertical i l’estació 

es pot representar com una capa horitzontal infinita lateralment, mitjançant la formula 

(Hinze et al., 2005): 

𝛿𝑔𝐵𝐶 = 2𝜋𝐺𝜌ℎ = 4.193 × 10−5𝜌ℎ (12) 
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On: 

 𝐺: constant gravitacional, 6.673 ± 0.001 ×10-11 m3/kg·s2 (Mohr i Taylor, 2001) 

 𝜌: densitat de la capa de Bouguer en kg/m3. En projectes locals la densitat serà 

la densitat mitjana de les roques del subsòl; mentre que en projectes regionals i de 

gran escala típicament s’accepta 2670 kg/m3 (Hinze, 2003) com una bona aproximació 

a la densitat mitjana dels materials de la superfície terrestre 

 ℎ: alçada de l’estació respecte l’el·lipsoide (alçada el·lipsoïdal en els nous 

estàndards) o respecte el geoide (alçada ortomètrica en els procediments tradicionals) 

En els nous estàndards revisats per Hinze et al. (2005) aquesta capa horitzontal se 

substitueix per un casquet esfèric (spherical cap) de radi 166.7 km (LaFehr, 1991). 

L’objectiu és millorar la correcció considerant la forma aproximadament esfèrica de la 

Terra, també se l’anomena correcció Bullard B (Fig. 8). La fórmula per determinar la 

correcció és: 

𝛿𝑔𝐵𝐶 = 2𝜋𝐺𝜌(𝜇ℎ − 𝜆𝑅) (13) 

On 𝜇 i 𝜆 son paràmetres adimensionals definits per LaFehr (1991) i 𝑅 és el radi de la 

Terra a l’estació (𝑅 = 𝑅0 + ℎ); on 𝑅0 és el radi mitjà terrestre i ℎ és l’alçada el·lipsoïdal 

de l’estació. 

Segons Hinze et al. (2005) l’efecte gravitatori del casquet esfèric és menor que en la 

llosa horitzontal degut al truncament convencionalment acceptat del casquet a 166,7 

km. Però la seva àrea d’influència és major degut a la curvatura cap avall en 

comparació amb la capa horitzontal (Fig. 8). 

 

 Figura 8. Comparació entre el casquet esfèric i la llosa infinita de Bouguer. Font: LaFehr, 1991. 

 

3.1.4.3.5. Correcció per marees 

Aquesta correcció determina l’efecte gravitacional que exerceixen la Lluna i el Sol 

sobre la Terra. Aquesta influència en les mesures de la gravetat varia amb el temps i 

pot arribar a ser de 0.3 mGal en les lectures (Seigel, 1995; Telford et al., 2004). 

Existeixen diferents formulacions (Longman, 1959; Tamura 1982; Rapp, 1983) per tal 

de calcular el seu efecte amb una precisió de µGal en base a la latitud, longitud i 
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temps UTC (Universal Time Coordinated) de la mesura. La correcció és pot fer 

posteriorment a la lectura, però actualment se sol fer de manera automàtica amb el 

software incorporat als equips moderns. 

3.1.4.3.6. Correcció topogràfica (δgTC) 

Aquesta correcció té com a objectiu eliminar les irregularitats del terreny properes i 

llunyanes, entre el datum vertical i l’estació de mesura, que la correcció de Bouguer no 

elimina totalment (Fig. 9). Tant els relleus negatius com els positius (respecte al punt 

de mesura) tenen un efecte contrari a la gravetat i la correcció sempre se suma. 

Ambdós efectes provoquen lectures en els gravímetres menors a les esperades: les 

valls per la falta de massa i les muntanyes per l’atracció (de signe contrari a la 

gravetat) que genera una major massa per sobre del punt de mesura (Burger, 1992). 

 

Figura 9. Esquema de la correcció topogràfica on es considera el relleu circumdant a l’estació (punt B). El 

punt x representa un dèficit de massa respecte la placa de Bouguer, mentre que el punt y representa un excés 

de massa. Modificat de Burger, 1992. 

 

La correcció topogràfica (δgTC) s’efectua seguint el mètode de Hammer de corones 

circulars (Hammer, 1939), que divideix l’efecte de les irregularitats del terreny en tres 

components: propera, mitjana i llunyana.  

El procediment tradicional de Hammer (1939) consisteix en usar plantilles transparents 

sobre mapes topogràfics de la mateixa escala. Aquestes plantilles estan dividides 

concèntricament en corones, i aquestes en cel·les  o compartiments (veure a l’annex la 

Fig. A3.2 i la Taula A3.1). La plantilla se centra en l’estació de mesura sobre el mapa 

topogràfic, amb un azimut arbitrari, i del mapa s’obté l’alçada mitjana de cada cel·la. 

Que pot obtenir-se per l’alçada del punt central de la cel·la o, amb més precisió, per 

l’alçada mitjana del punt central i les quatre cantonades de la cel·la.  

Segons l’alçada de cada cel·la i depenent de la corona a la que pertanyi, es pot 

calcular, l’aportació d’aquella cel·la a la correcció total. La correcció topogràfica total és 

el resultat de la suma de l’aportació de totes les cel·les de cada corona. 

Aquesta plantilla (Fig. A3.2) consta de 12 corones concèntriques i una àrea circular 

central (Zona A) de 2 m de radi al voltant de l’estació de mesura. Aquesta Zona A no 

es considera en la correcció ja que ha de ser horitzontal i amb el mínim relleu (<10 

cm). La component propera comprèn dels 2 m als 53.3 m respecte el punt de mesura, 

són les corones B-C (de 4 i 6 compartiments, respectivament). La component mitjana 
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va fins els 4468.8 m amb les corones D (6 cel·les), E-F (8 cel·les) i G-H-I (12 

compartiments). Finalment, la component llunyana fins els 21943 m amb les corones 

J-K-L-M (16 compartiments). 

El valor de la correcció que aporta cada cel·la pot calcular-se o obtenir-se a partir de 

les taules que Hammer (1939) va elaborar utilitzant una densitat mitjana dels materials 

de 2 g/cm3 i expressant la correcció en centèsimes de mGal. 

Actualment, si bé la component propera se segueix realitzant habitualment a camp 

amb mapes, la correcció mitjana i llunyana es realitza amb models digitals del terreny 

(MDE) i softwares especialitzats. 

La correcta reducció de l’efecte de la topografia requereix la combinació d’una bona 

rutina de camp, informació topogràfica detallada i assumir una densitat que s’ajusti als 

materials considerats en cada estudi concret (Seigel, 1995).  

3.1.4.4. Càlcul de l’anomalia gravimètrica 

Pel càlcul de l’anomalia gravimètrica o de Bouguer s’obté la diferència entre la gravetat 

observada (gobs) i la teòrica (gT), i també es consideren els efectes de l’alçada, la 

topografia circumdant, les marees i l’atmosfera (amb les corresponents correccions). 

D’aquesta manera obtenim una Anomalia de Bouguer (AB) que és deguda gairebé 

exclusivament a les variacions de la densitat del subsòl. Això s’expressa amb la 

fórmula (Telford et al., 2004): 

𝐴𝐵 = 𝑔𝑜𝑏𝑠 − (𝑔𝑇 + 𝛿𝑔𝐹𝐴 + 𝛿𝑔𝐵𝐶 − 𝛿𝑔𝑎𝑡𝑚 − 𝛿𝑔𝑇𝐶) (14) 

De forma esquemàtica, el procediment per obtenir l’anomalia gravimètrica és: 

- L’el·lipsoide de referència aproxima la forma i potencial gravitatori de la Terra, i 

serveix com a superfície de referència per a les mesures. 

- La correcció d’aire lliure (δgFA) projecta totes les mesures a la mateixa 

superfície per tal de poder ser comparades (a l’el·lipsoide). 

- Les correccions de Bouguer (δgBC) i topogràfica (δgTC) eliminen l’efecte de les 

masses circumdants a l’estació i omplen les zones per sota de la superfície de 

referència amb una densitat constant.  

- Finalment, obtenim una anomalia que reflecteix només la variació lateral de les 

densitats en el subsòl. 

3.1.5. Separació de l’anomalia Regional – Residual 

La intensitat del camp gravitatori decreix amb el quadrat de la distància. En 

conseqüència, donat un cos de densitat determinada, l’efecte gravimètric en superfície 

serà intens i restringit si el cos és poc profund, i serà més dèbil i ample si es troba a 

major profunditat. Aquest fet, permet estimar a quina profunditat es troba la font de 

l’anomalia, segons la mida i longitud d’ona (λ) (Marzán i Fernandez, 2010): 
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- λ>500 km: degut a l’estructura del mantell terrestre. 

- 50< λ<500 km: degut a l’estructura profunda de l’escorça terrestre. 

- λ<50 km: degut a la distribució de densitats a l’escorça superior terrestre. 

Com s’ha comentat, l’objectiu de la prospecció gravimètrica és l’estudi de les 

anomalies originades a l’escorça superior, d’efecte local, anomenades residuals; i no 

les anomalies profundes, generalment originades a la discontinuïtat escorça-mantell, 

anomenades regionals.  

L’Anomalia de Bouguer en un punt de la superfície terrestre és producte de la resposta 

gravimètrica de tots els cossos i estructures circumdants, superficials i profunds. Per 

tal d’obtenir l’anomalia residual, producte de la geologia superficial de la zona, es 

determina primer quina és la component regional per tal d’eliminar-la de l’anomalia 

total (Fig. 10). 

Existeixen diferents mètodes per tal de determinar la component regional d’una 

anomalia: 

- Filtrat de dades, consisteix en filtrar les longituds d’ona grans del senyal 

gravimètric. 

- Ajust polinòmic per mínims quadrats, aquest procediment consisteix en 

determinar una superfície matemàtica definida per una funció polinòmica, 

preferentment de grau baix, que s’ajusti a l’anomalia regional. 

- Modelització del senyal gravimètric produït per elements profunds, 

majoritàriament originats en la discontinuïtat escorça-mantell. Requereix un bon 

coneixement d’aquesta estructura a molta profunditat. 

 

Figura 10. Exemple de separació de les dos components de l’anomalia gravimètrica (Pinto, 1993).  
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3.1.6. Interpretació de les anomalies 

La interpretació geològica de la component residual de l’Anomalia de Bouguer 

consisteix en establir la relació entre els elements del subsòl i la seva aportació a 

l’anomalia (Mironov, 1977). Això requereix d’un ampli coneixement de les propietats, 

orientació i morfologia d’aquests elements, però també de com varien en l’espai i quins 

processos geològics els han afectat. 

Per tal d’interpretar les anomalies cal aplicar tècniques d’anàlisi com la modelització i 

inversió de les dades. La modelització gravimètrica consisteix en obtenir un model 

geològic realista que produeixi una anomalia coincident amb l’anomalia mesurada al 

camp. La inversió de l’anomalia consisteix en un procés matemàtic iteratiu de derivació 

de la distribució de densitats que intenta ajustar l’anomalia produïda pel model a 

l’anomalia mesurada. Es tracta d’un procés sense una solució única i la manera 

d’acotar les variables és introduir informació coneguda d’altres fonts (dades d’altres 

tècniques geofísiques, talls geològics, cartografia...). 

4. Marc metodològic 

Per tal de resumir de forma esquemàtica la metodologia seguida per dur a terme 

aquest estudi gravimètric, que s’explica amb més detall en els següents subapartats, 

en la Fig. 11 es presenta el flux de treball seguit. 

4.1. Adquisició de dades 

4.1.1. Posicionament de les estacions 

Per al posicionament de les estacions de mesura s’ha disposat d’un receptor Trimble 

R8s (Fig. A4.1) mesurant en Real Time Kinematic (RTK) i utilitzant la xarxa de 

navegació per satèl·lits GNSS (Global Navigation Satellite System). La precisió 

altimètrica i planimètrica aconseguida en aquest treball ha estat entre els pocs 

centímetres fins els 40-50 cm. 

La tècnica de posicionament RTK funciona mitjançant la correcció instantània de les 

mesures gràcies a una estació base que proveeix a l’estació mòbil de les correccions 

en temps real del seu posicionament; evitant així els principals errors del 

posicionament amb una estació independent. 

4.1.2. Mesures de gravetat 

4.1.2.1. Equip 

Per aquest treball s’ha comptat amb el nou gravímetre CG-6 AutogravTM de la casa 

Scintrex. Les seves característiques tècniques es recopilen a la Taula 3. Es tracta d’un 

equip de mesura de gravetat relativa automàtic amb una resolució que permet operar 

tant en estudis de microgravimetria com d’escala regional i projectes geodèsics. 
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Figura 11. Flux de treball seguit en el projecte.  

 

Taula 3. Característiques tècniques més importants del CG-6 (Scintrex, 2017). 

Tipus de sensor Quars fos amb anul·lació electrostàtica 

Resolució de lectura 0.0001 mGal 

Desviació estàndard de lectura < 0.005 µGal 

Rang operatiu Mundial, 8000 mGal 

Deriva residual < 0.02 µGal/dia 

Deriva no compensada < 0.2 µGal/dia 

Temperatura de treball entre -40 i +45 °C 

 

El CG-6 treballa amb un sistema automatitzat mitjançant un sensor electrònic. L’equip 

està protegit contra els canvis de temperatura ambient i pressió atmosfèrica, ja que el 

sensor es troba dins d’una cambra segellada al buit de temperatura estable. 
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El CG-6 obté les mesures mitjançant el processament d’una sèrie continua de mostres 

cada 0.1 s. A més, conté una sèrie de correccions automàtiques que poden ser 

aplicades o no, segons la necessitat de l’operador. Aquestes correccions són: per 

marea, inclinació de l’equip, deriva instrumental de llarg termini i temperatura. 

4.1.2.2. Calibratges i controls 

Abans d’iniciar la campanya l’equip ha estat sotmès a una sèrie de controls per tal de 

verificar el seu correcte funcionament i revisar els paràmetres que utilitza per a les 

correccions automàtiques. Aquests paràmetres venen calibrats de fàbrica, però l’equip 

té configurats dos test de calibratge automàtics per tal d’actualitzar-los. Aquests tests 

corresponen als paràmetres de la correcció d’inclinació i de deriva instrumental de llarg 

termini. 

Per tal de mantenir un control sobre el bon funcionament de l’equip durant la 

campanya també s’ha analitzat la deriva de l’equip en cada apertura de jornada a la 

base i les diferències entre estacions repetides. La norma UNE 22-611-85, que fa 

referència a la prospecció gravimètrica del subsòl, estableix que com a mínim un 5% 

de les estacions de mesura han de ser mesurades dues vegades en jornades diferents 

de la campanya per tal de mantenir un control sobre el bon funcionament de l’equip 

(UNE, 1985). En el cas d’aquest projecte, on treballem amb una distància entre 

mesures de 100-500 m, la norma estableix que el valor de l’error quadràtic mitjà de les 

repeticions no ha de superar els 0.06 mGal. Els resultats obtinguts en els dos 

calibratges i en el control de les repeticions es mostraran més endavant. 

4.1.2.3. Base gravimètrica 

L’any 1973, l’IGN (Instituto Geográfico Nacional) va establir la “Red Gravimétrica 

Fundamental Española” (RGFE73), xarxa de 2n ordre enllaçada amb la International 

Gravity Standardization Net (IGSN71) mitjançant les bases de Barcelona, Madrid i 

Lisboa (ICC, 1987). A aquesta xarxa de 2n ordre pertanyen les bases de Barcelona, 

Girona, la Seu d’Urgell, Lleida i Tortosa; a partir de les quals es va establir una xarxa 

de 3r ordre amb 35 bases anomenada “Xarxa de bases gravimètriques de Catalunya”. 

A aquesta última xarxa pertany la base de Granollers, utilitzada en aquest treball com 

a base de referència per a tota la campanya. A la Taula 4 s’adjunta la informació 

relacionada amb la base de Granollers. 

Degut a que la base de Granollers es troba a l’interior de l’església de Sant Esteve, per 

facilitar l’apertura i tancament de les jornades, es va decidir traslladar aquesta base a 

l’exterior.  

Per tal d’establir la nova base, es va seguir un procediment anomenat “M”, que 

consisteix en fer dos programes consecutius d’adquisició: amb base d’apertura, punt 

de mesura i base de tancament (Fig. 12). I, posteriorment, se segueixen les mateixes 

indicacions donades per la correcció de la deriva instrumental a l’Apartat 3.1.4.3.1. 

L’objectiu és obtenir un valor de gravetat observada (derivat de la base de Granollers) 

que serveixi com a referència per a la resta del projecte. En aquest cas, la base 
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Granollers farà de base i la nova base fa de punt de mesura dintre del programa. El 

procés es repeteix dues vegades i es fa la mitjana dels valors obtinguts. A la Fig. 12 

s’adjunta un esquema del procés. Es prenen mesures de gravetat relativa a tots els 

punts i com que es coneix la gravetat observada a la base Granollers, ens permet 

calcular la gravetat observada a la nova base. És el que s’anomena trasllat de la base 

gravimètrica, per obtenir un nou punt més accessible per a la campanya.  

Taula 4. Informació de la base utilitzada a la campanya (ICC, 1987). El punt blau al mapa topogràfic (ICGC, 2016) 

indica la situació de la base de Granollers; el punt vermell indica la situació de la nova base del projecte. En la 

fotografia s’indica concretament on se situa la nova base (gravímetre). 

  

Base X UTM 

ETRS89 

Y UTM 

ETRS89 

Gobs  

(mGal) 

Base X UTM 

ETRS89 

Y UTM 

ETRS89 

Gobs   

(mGal) 

Església 440530.09 4606486.61 980267.96 Exterior 440530.62 4606473.94 980268.23 

 

4.1.2.4. Estacions de mesura 

La campanya de camp ha consistit en la presa de 57 mesures de gravetat relativa en 

els dies 22, 23, 24, 29 i 30 de maig de 2018. Les mesures s’han realitzat en dos perfils 

perpendiculars a la traça suposada en superfície de la falla del Vallès (Fig. 1). 

Aquestes mesures inclouen adquisicions en la base en cada inici i final d’una jornada 

de camp, mesures en els dos perfils i mesures repetides de control. L’Annex 5 conté la 

informació detallada de totes aquestes dades en brut (raw data). 

Durant tota la companya es va procedir amb mesures de 10 min, registrant 5 cicles de 

120 s. Això vol dir que a cada punt s’obtenen 5 mesures i cadascuna és el resultat del 

processament de dades continues durant 120 s, amb una desviació estàndard 
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associada a cada mesura, la qual hem establert que sigui inferior a 0.07 per tal de 

millorar la qualitat de les dades. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema del procés denominat com “M”, utilitzat per establir una nova base a partir de la de 

Granollers (BGRA).  

 

4.2. Processat de les dades 

Abans de fer el tractament de les dades és necessari depurar-les. El primer pas ha 

estat passar de 5 mesures per punt a 1 mesura per punt. Per això primer s’ha controlat 

que el resultat de cada cicle tingués una desviació estàndard inferior a 0.09 (escollit de 

forma arbitraria) i després s’ha realitzat una mitjana aritmètica de les 5 mesures per 

punt. D’aquesta mitjana s’ha revisat que sempre estigués dintre de ±2 vegades la 

desviació estàndard. 

4.2.1. Correcció de la deriva 

Abans de calcular la gravetat observada a cada estació i aplicar les correccions per 

obtenir l’Anomalia de Bouguer s’han de corregir les dades per la deriva instrumental de 

curt termini. La qual el gravímetre no pot arribar a eliminar completament amb la seva 

correcció automàtica de la deriva instrumental. La correcció es fa programant l’Equació 

7 en un full de càlcul d’Excel considerant per a cada mesura la deriva acumulada des 

del temps cero al seu temps de mesura, segons el procediment del Apartat 3.1.4.3.1. 

Després d’aquesta primera correcció aplicada, s’eliminen les mesures que pertanyen a 

bases i estacions repetides. Amb això s’obtenen 35 estacions de mesura reals 

distribuïdes al llarg de dos perfils. 

BGRA tancament 1 

BGRA apertura 2 

Mesura gravetat relativa 

BGRA tancament 2 

Mesura gravetat relativa 

BGRA apertura 1 

Mesura gravetat relativa 

Base nova 

Mesura gravetat relativa 

Base nova 

Mesura gravetat relativa 
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4.2.2. Gravetat observada i teòrica 

Se segueixen els procediments explicats en els apartats 3.1.4.1 i 3.1.4.2. Per passar 

de gravetat relativa a gravetat observada absoluta es parteix de la gravetat absoluta i 

relativa de la base, segons l’Equació 5. 

El càlcul de la gravetat normal o teòrica depèn principalment del valor de latitud de les 

estacions i varia segons l’el·lipsoide de referència escollit. En aquest projecte les 

coordenades de les estacions es troben en latituds entre 41.6944 i 41.6307, i s’ha 

calculat segons l’Equació 6. 

4.2.3. Correcció atmosfèrica 

Pel que fa al càlcul de la correcció atmosfèrica, s’aplica directament l’Equació 9, on el 

valor la correcció depèn principalment de l’alçada de l’estació de mesura. 

4.2.4. Correcció de marea 

Per aquesta reducció de la gravetat, el gravímetre CG-6, utilitzat en aquesta 

campanya, incorpora un software que realitza la correcció automàtica en el mateix 

moment de la mesura. El càlcul es fa segons la formulació de Longman (1959), i 

depèn de la latitud, longitud i la diferència entre l’hora UTC i la local. 

4.2.5. Correcció d’aire lliure 

El càlcul de la correcció d’aire lliure es realitza amb la fórmula de segon ordre (Equació 

11) de Heiskanen i Moritz (1967) per tal de millorar la precisió de la correcció. Ja que 

aquesta a més de considerar l’alçada també considera la latitud. Malgrat que en el cas 

d’aquest treball no serà un factor crític, ja que en la zona d’estudi no se superen els 

pocs centenars de metres (veure Apartat 1.2). 

4.2.6. Correcció de Bouguer 

S’ha aplicat la formulació desenvolupada per LaFehr (1991), que substitueix la 

Bouguer slab lateralment infinita per una capa esfèrica truncada lateralment (veure 

Apartat 3.1.4.3.4). En comptes d’utilitzar l’Equació 13, s’ha utilitzat una taula on LaFehr 

calcula la correcció segons l’alçada de l’estació (Taula A3.2) anomenada Bullard B 

Table.  

4.2.7. Correcció topogràfica 

Aquesta correcció s’ha treballat en dos parts: per una banda, les corones A, B, C i D 

des d’ara “correcció propera” (Fig. 13); per altra banda, les corones des de l’E fins a 

l’M des d’ara “correcció mitjana i llunyana” (Fig. A3.2 i Taula A3.1 a l’annex). 

Com s’ha comentat abans, Seigel (1995), en el seu manual per obtenir dades 

gravimètriques d’alta precisió destaca que per la correcta reducció de l’efecte del 

terreny és clau una bona rutina de camp, informació topogràfica detallada i una 

correcta estimació de la densitat dels materials. 
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Amb aquest objectiu d’aconseguir una bona metodologia de treball, s’ha realitzat la 

correcció propera a camp, consultant taules i mapes topogràfics, però també s’ha 

realitzat el càlcul de la correcció mitjançant el model digital del terreny (MDE) amb una 

malla regular de 2x2 m de la zona. D’aquesta manera es redueixen els errors humans i 

d’arbitrarietat propis d’aquesta metodologia tradicional. Mitjançant el software QGIS i el 

MDE de la zona s’han obtingut les alçades dels 4 extrems i el punt central de cada 

cel·la per obtenir l’alçada mitjana de la cel·la (Fig. 13). Amb la diferència d’alçada entre 

aquesta mitjana i el punt central (estació), en un full d’Excel es calcula l’aportació de 

cada cel·la a la correcció propera total de cada estació, mitjançant la formulació de 

Hammer (1939). 

Per a la correcció mitjana i llunyana s’utilitza el software CCT (Plata, 1991) 

proporcionat per l’IGME (dins d’un conveni de col·laboració IGME-ICGC). En aquest 

programa s’introdueix un MDE 200x200 m i les coordenades de les estacions per 

calcular aquesta correcció, mitjançant la mateixa formulació de Hammer (1939). 

 

Figura 13. Exemple de plantilla de Hammer de les corones A fins D centrada en l’estació de mesura (de menor a 

major radi, la corona A no s’aprecia per l’escala de la figura). Els punts vermells indiquen on es pren l’alçada 

per obtenir l’alçada mitjana de cada cel·la (5 punts per cel·la). 

 

La metodologia de la correcció topogràfica típicament considera una densitat de 2 

g/cm3 i l’alçada ortomètrica. En aquest projecte, pel càlcul de les correccions i 

l’Anomalia de Bouguer s’ha utilitzat una densitat de 2.67 g/cm3, considerada 

actualment una millor aproximació a la mitjana dels materials de l’escorça superior 

(Hinze, 2003), i alçades el·lipsoïdals. Pel que fa a la densitat la correcció pot adaptar-

A 

C 

D 

B 
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se al nou valor multiplicant pel factor “ρ/2” (Hammer, 1939) on ρ és la densitat 

desitjada; i pel que fa a l’alçada, no és incompatible ja que la correcció topogràfica no 

treballa amb alçades absolutes sinó amb la diferència d’alçades. 

4.2.8. Anomalia de Bouguer (AB) 

Pel càlcul de l’anomalia gravimètrica o de Bouguer se segueix el procediment de 

l’Apartat 3.1.4.4 i l’Equació 14. Aquest càlcul es realitza per cada una de les 35 

estacions de mesura de la gravetat relativa del projecte. El procés requereix la latitud 

en coordenades geogràfiques i radians, i les elevacions el·lipsoïdals (segons 

l’estàndard utilitzat) de les estacions. S’ha escollit una densitat de 2.67 g/cm3 (densitat 

mitjana de l’escorça) ja que en la zona trobem tant litologies sedimentàries com ígnies 

i metamòrfiques. 

4.3. Anomalia Regional - Residual 

Per obtenir l’anomalia gravimètrica produïda pels elements superficials del subsòl 

(anomalia residual) es resta l’anomalia regional a la de Bouguer. Dels mètodes per 

obtenir la component regional de l’anomalia descrits en l’Apartat 3.1.5, s’ha optat per 

utilitzar la modelització 3D de l’anomalia gravimètrica produïda per la discontinuïtat 

escorça-mantell que Marzán i Fernandez (2010) van realitzar per a la realització del 

Mapa gravimètric de Catalunya 1:250000 (IGC, 2012), a més del mapa de component 

regional (Fig. A3.3) i residual. 

Per tal de poder comparar els resultats d’AB obtinguts en aquest treball amb els valors 

del mapa del IGC (2012) s’ha tornat a calcular l’anomalia amb la formulació i 

especificacions que es van utilitzar per a la realització del mapa. La principal diferència 

es l’ús d’elevacions ortomètriques i fórmules de primer ordre, mentre que en aquest 

projecte s’han considerat elevacions el·lipsoïdals i formules de segon ordre. 

Un cop adaptat, es calcula l’anomalia residual de la zona d’estudi restant l’anomalia 

regional extreta del mapa de l’IGC (2012) a l’Anomalia de Bouguer complerta utilitzant 

les elevacions ortomètriques. 

4.4. Modelització i inversió 

En aquesta fase del projecte s’ha treballat amb el programa de modelització 

gravimètrica tridimensional IGMAS+. Aquest software es basa en els algoritmes 

desenvolupats per Götze (1978 ì 1984), Götze i Lahmeyer (1988) i Schmidt i Götze 

(1998) per trobar les components vertical i horitzontals de l’atracció gravitacional i els 

gradients de la gravetat. El programa utilitza tetraedres de densitat homogènia per 

aproximar la forma de cossos tridimensionals (Schmidt et al., 2010). 

IGMAS+ permet construir models variant els paràmetres d’entrada de forma interactiva 

per tal d’obtenir la resposta gravimètrica del model i comparar-la amb la gravetat 

mesurada a camp (processada). Els paràmetres inicials són: densitat i geometria de 

cada cos i profunditat de les superfícies que els delimiten. 
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El programa també permet la inversió d’un o tots els paràmetres mitjançant una 

optimització lineal simple a través de mínims quadrats (Schmidt et al., 2015); a més de 

la incorporació d’informació d’altres fonts com mapes, talls, sondejos i arxius 

provinents de GIS. 

5. Resultats 

En aquest apartat s’exposen els principals resultats obtinguts en el calibratge i el 

control de l’equip, el càlcul de les correccions i anomalies i el procés de modelització. 

5.1. Calibratges i controls 

Abans d’iniciar la campanya de camp, es van realitzar dos test de calibratge de la 

correcció automàtica d’inclinació i de deriva instrumental de llarg termini. 

El calibratge de la correcció de la inclinació (Tilt calibration test) va resultar sense 

canvis respecte a la configuració de fàbrica, així que no es va modificar el paràmetre. 

Pel que fa a la correcció de deriva es va dur a terme el Drift calibration test automàtic 

de l’equip. Durant aquest procediment de 4 hores, l’equip guarda una mesura per 

minut per tal d’establir com és la variació de les dades a causa de la deriva estàtica 

d’origen instrumental. Les mesures del test es mostren a la Fig. 14. Les dades varien 

en 0.0305 mGal al llarg de tota la mesura i la desviació estàndard es va mantenir entre 

0.08 i 0.12. El paràmetre de fàbrica era de 0.2 mGal/dia i després del test es va obtenir 

un valor de -0.039731 mGal/dia. 

Com s’ha comentat, la correcció automàtica de la deriva no pot eliminar totalment la 

deriva instrumental, el que fa necessari procedir a camp amb la rutina d’apertura i 

tancament de la jornada a la mateixa base. També s’ha controlat la deriva de curt 

termini entre jornades, considerant la mesura en la base d’apertura (Fig. 15).  

El número d’estacions final del projecte és de 35, d’aquestes s’han repetit 7 estacions, 

el qual representa el 20% de les mesures. A la Fig. 16 es representa la distribució de 

les diferències obtingudes. A la Taula A3.3 s’adjunten els valors d’aquesta gràfica. 

L’error quadràtic mitjà obtingut no supera els 0.06 mGal que marca com a límit la UNE 

22-611-85. 



37 

 

 

Figura 14. Mesures del test de calibratge de l’equip, de 4 hores de durada, per tal de determinar el factor de 

correcció de la deriva instrumental de llarg termini pròpia del gravímetre. 

 

 

 

Figura 15. Gràfics de deriva instrumental de curt termini entre jornades. Mesures a la base d’apertura durant 

tota la campanya. 

 

 

4306.620

4306.625

4306.630

4306.635

4306.640

4306.645

4306.650

4306.655

0 30 60 90 120 150 180 210 240

G
ra

ve
ta

t 
re

la
ti

va
 (

m
G

al
) 

Temps (min) 

Calibració deriva 22/02/2018 a Les Franqueses del Vallès  

4306.44

4306.46

4306.48

4306.50

4306.52

4306.54

4306.56

4306.58

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

G
ra

ve
ta

t 
re

la
ti

va
 (

m
G

al
) 

Temps (min) 

Mesura bases apertura 



38 

 

 

Figura 16. Distribució de les diferències entre les mesures repetides a la zona d’estudi. 

 

5.2. Correccions 

S’ha realitzat una comparativa entre les fórmules tradicionals i la metodologia més 

actualitzada, els resultats es descriuen a continuació. 

Respecte a la correcció d’aire lliure, la diferència mitjana obtinguda entre la fórmula de 

primer ordre (Equació 10) i la de segon ordre (Equació 11) ha estat de 0.1083. La 

Taula A3.4 mostra els resultats d’ambdues fórmules. 

Per a la correcció de Bouguer, la diferència mitjana entre el mètode tradicional 

(Equació 12) i la spherical cap (Equació 13) ha estat de 0.4352 mGal. Els resultats 

s’adjunten en la Taula A3.5. 

La correcció propera mitjana obtinguda amb el MDE es de 0.047 mGal. La diferència 

màxima amb el mètode tradicional a mà és de 0.057 mGal més en aquest últim i la 

mitjana és de 0.014 mGal. 

5.3. Anomalia de Bouguer 

El resultat obtingut en el càlcul de l’AB és una anomalia negativa amb un valor màxim 

de -10.9230 mGal i un mínim de -17.6531 mGal en el perfil 1 (Fig. 17), i entre -10.6114 

i -16.2425 mGal en el perfil 2 (Fig. 18). En ambdós perfils els valors mínims d’anomalia 

se situen a la part central. En l’Annex 6 es mostra una taula amb els valors de les 

mesures de les estacions, el resultat de les correccions i l’anomalia de Bouguer. 

5.4. Anomalia regional – residual 

L’anomalia de Bouguer recalculada (veure Apartat 4.3) amb la metodologia que 

Marzán i Fernandez (2010) van utilitzar per realitzar el Mapa gravimètric de Catalunya 

(IGC, 2012), ha resultat ser una anomalia negativa amb un valor màxim de -21.3276 
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mGal i un mínim de -28.0569 mGal en el perfil 1 (Fig. 19); mentre que en el perfil 2 

s’obté un màxim de -20.9171 mGal i un mínim de -26.5695 mGal (Fig. 20). 

 

 

Figura 17. Anomalia de Bouguer del perfil 1, considerant elevacions el·lipsoïdals. 

 

 

Figura 18. Anomalia de Bouguer del perfil 2, considerant elevacions el·lipsoïdals. El cercle blau indica una 

mesura considerada errònia i no tinguda en compte a la modelització. 

 

La component regional extreta del Mapa gravimètric de Catalunya (Fig. A3.3 a l’Annex 

3) a la zona d’estudi, necessària per obtenir l’anomalia residual, és una anomalia amb 
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tendència negativa en direcció SE – NO i valors entre -10.9375 i -18.4375 mGal (Fig. 

19 i 20). A la Fig. A3.4 es mostra l’anomalia regional en detall. 

 

Figura 19. Anomalia de Bouguer (AB) del perfil 1 i les seves components regional i residual, considerant 

elevacions ortomètriques. 

 

La component residual resultant de restar a l’AB (recalculada) la component regional 

de IGC (2012) ha estat una anomalia màxima de -3.3215 mGal i mínima de -13.3551  

mGal en el perfil 1 (Fig. 19); mentre que en el perfil 2 s’obté un màxim de -2.4936 

mGal i un mínim de -13.8061 mGal. Els valors d’AB recalculats i de les components 

regional i residual s’adjunten a l’Annex 7. 

 

Figura 20.  Anomalia de Bouguer (AB) del perfil 2 i les seves components regional i residual, considerant 

elevacions ortomètriques. 
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6. Interpretació dels resultats 

En aquest apartat es comenten i interpreten els resultats obtinguts durant el 

desenvolupament del treball. 

6.1. Calibració, controls i correccions 

Respecte al resultat de la calibració de deriva instrumental que es mostra a la Fig. 14 

podem observar que l’equip té una deriva lineal i amb una distribució de dades 

relativament agrupada, que millora amb l’estabilització de l’equip (a partir de les 2h de 

mesura), per la qual cosa es pot determinar que l’equip té un bon funcionament. La 

reducció del paràmetre de correcció automàtica de 0.20 a -0.04 mGal/dia indicaria una 

reducció de la deriva instrumental considerable. 

Les mesures d’apertura de jornada en la base (Fig. 15) també mostren una deriva amb 

una tendència lineal sense lectures anòmales, que pot interpretar-se, com un bon 

comportament mecànic i com una bona tolerància de l’equip a la dinàmica del treball 

de camp. 

Els resultats de la repetició d’estacions realitzada (Fig. 16) per tal d’ajustar-se a la 

norma UNE 22-611-85, sobre la correcta obtenció de dades gravimètriques, mostren 

que l’error quadràtic mitjà obtingut és de 0,017 mGal, repetint un 20% de les estacions. 

Aquest resultat indica que les dades obtingudes compleixen amb els requisits 

d’exactitud que marca la UNE, ja que ens trobem per sota dels 0.06 mGal (amb un 

mínim de 5% de repeticions) que indica la norma. 

Pel que fa als resultats de la correcció d’aire lliure exposats (Apartat 5.2) i malgrat no 

ser un factor crític per la baixa topografia de la zona, s’ha considerat que per la 

resolució de l’equip (Taula 3) és adequat l’ús de l’equació de segon ordre, ja que a 

més de considerar l’alçada també considera la latitud.  

En la mateixa línia, segons els resultats s’observa una millora considerable en la 

utilització de la correcció de Bouguer treballant amb la spherical cap, ja que el mètode 

tradicional subestima la influència que té la capa de Bouguer. 

Pel que fa a la correcció topogràfica propera es considera, segons els resultats 

exposats, que l’ús del MDE es una millora, ja que en aquest cas la tendència del 

mètode manual és a sobreestimar la correcció topogràfica en algunes centèsimes de 

mGal. 

6.2. Anomalies gravimètriques 

Anomalia de Bouguer 

Malgrat que l’AB és la combinació de l’efecte tant d’elements somers com profunds, 

considerant el context geològic, la distribució dels valors d’AB obtinguts s’ajusta al 

model de límit de fossa d’origen extensional de la zona d’estudi. El màxim relatiu d’AB 

en ambdós perfils (Fig. 17 i 18) al NO de la zona d’estudi està relacionat amb el horst 

que representa la Serralada Prelitoral. A més, en la Fig. 21 podem observar que el fort 
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gradient previ a aquest màxim relatiu s’ajusta al traçat de la falla del Vallès, delimitant 

el contacte horst-graben. El mínim relatiu de les Fig. 17 i 18 es troba dins de la 

Depressió del Vallès i és degut a la menor densitat dels materials sedimentaris que 

omplen la conca, respecte als materials ignis i metamòrfics al voltant de la fossa. 

 

Figura 21. Anomalia de Bouguer observada en la zona d’estudi. Calculada amb elevacions el·lipsoïdals.   

 

Pel que fa als valors de l’AB recalculada, amb alçades ortomètriques i formulació de 

Marzán i Fernandez (2010), obtenim un bon ajust amb el Mapa gravimètric de 

Catalunya 1:250000 (IGC, 2012). Amb una anomalia entre -20 i -30 mGal tal i com 

s’observa en el mapa. L’anomalia recalculada és, de mitjana, uns 10.34 mGal major 

que l’AB original d’aquest treball, això és degut a que l’alçada ortomètrica es uns 50 m 

inferior que l’el·lipsoïdal. 

Anomalia Regional 

L’anomalia regional de la zona d’estudi (Fig. A3.4 de l’Annex 3), dintre de la tendència 

de l’anomalia regional del mapa d’IGC (2012), mostra l’efecte gravimètric del contacte 

escorça-mantell a Catalunya, amb un aprimament de l’escorça en direcció SE. Aquest 

efecte es manifesta amb un gran mínim als Pirineus, degut a l’arrel cortical que 

Perfil 1 

Perfil 2 
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compensa la topografia i desplaça en profunditat el mantell litosfèric més dens; i un 

màxim al Mediterrani, degut a l’aprimament cortical que permet l’ascens del mantell 

litosfèric (Marzán i Fernandez, 2010). 

Anomalia Residual 

En les gràfiques de les Fig. 17 i 18 observem que cap el centre de la fossa l’AB torna a 

pujar cap a un altre màxim relatiu, de -17.5 a -11.0 mGal en el perfil 1 i de -16.2 a -14.2 

mGal en el perfil 2, en aquest cas amb un gradient més suau. Aquests valors no són 

els que s’esperarien en el context geològic de la part central d’una conca extensional. 

Considerant l’anomalia residual (Fig. 19 i 20), que és la que s’ha d’utilitzar per 

interpretar aquesta geologia superficial, s’observa que aquest segon màxim relatiu es 

suavitza respecte l’AB (a la Fig. 22 observem una anomalia residual bastant constant a 

la llarg de tota la fossa), per la qual cosa es pot interpretar que era un efecte de 

l’anomalia regional. Per altra banda, la petita pujada de la corba d’anomalia residual 

que encara s’observa a les gràfiques cap el centre de la fossa (SE del perfil) es pot 

relacionar amb la elevació del sòcol que existeix en la zona de Granollers i Lliçà de 

Vall (IGME, 1977a i 1977b). 

 

Figura 22. Anomalia residual de la zona d’estudi. Calculat amb elevacions ortomètriques.  

Perfil 1 

Perfil 2 
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6.3. Modelització de l’anomalia residual 

En aquest apartat es pretén obtenir, a partir de la interpretació de l’anomalia residual, 

un model geològicament coherent que s’ajusti a l’anomalia mesurada a camp 

mitjançant el software IGMAS+. A continuació s’explica el procediment dut a terme.  

6.3.1. Model inicial 

El primer pas és proposar un model inicial i considerar el coneixement de la zona i les 

incerteses que es tenen. Aquest model ha d’incloure les unitats geològiques i les 

estructures conegudes a la zona, tenint en compte la limitació que les unitats han de 

tenir un contrast de densitat considerable per tal que aquest tingui efecte sobre 

l’anomalia. Per aquest motiu el model ha de simplificar-se en unitats geològiques 

majors. 

En la Fig. 23 es presenta el model geològic inicial. Aquest model considera de forma 

esquemàtica tres unitats segons la geologia de la zona: 

- Unitat 1: basament paleozoic indiferenciat de la fossa del Vallès, format per 

metasediments i intrusions de granitoides. La densitat estimada per aquesta 

unitat és entre 2.50 i 2.80 g/cm3. 

- Unitat 2: granodiorites paleozoics de la Serralada Prelitoral. La densitat 

estimada per aquesta unitat és entre 2.67 i 2.79 g/cm3. 

- Unitat 3: rebliment miocè de la Depressió del Vallès, format per argiles, gresos 

arcòsics i conglomerats aïllats. S’estima que aquesta unitat té una densitat 

entre 2.00 i 2.50 g/cm3. 

 

Figura 23. Model geològic inicial per a la modelització gravimètrica. 

 

El model també representa la falla del Vallès escapçada en superfície pels materials 

de la conca, segons indica la cartografia actual (ICGC, 2014c), i amb un cabussament 
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pronunciat de 70-75°(IGME, 1977a i 1984a) com a mínim fins als 1000 m de 

profunditat (IGME, 1986). 

Per altra banda, s’ha importat la superfície obtinguda per ICGC (2018) que s’atribueix 

al contacte rebliment-sòcol (una de les hipòtesis), entre les unitats 3 i 1 en el model 

inicial (Fig. 23), per tal de determinar el seu encaix en l’anomalia mesurada. 

6.3.2. Models proposats 

Interpretant geològicament l’anomalia residual obtinguda i considerant les diverses 

conclusions que es poden extreure de tots els treballs realitzats a la zona (veure 

antecedents a l’Apartat 1.3), a partir del model inicial s’han creat dos models geològics 

amb dos submodels cadascun (Fig. 24) per tal d’afegir informació més concreta i 

estudiar diferents casos. 

 

Figura 24. Models geològics proposats per a la zona d’estudi. 

 

Per una banda, el model 1A considera la hipòtesi de que la superfície obtinguda amb 

el mètode H/V (ICGC, 2018) s’ajusta al sostre del basament paleozoic. A la Fig. 25 es 

mostra l’anomalia generada pel model 1A i la mesurada al camp en els perfils 1 i 2. 

Les densitats obtingudes per inversió són: 

- Unitat 1: 2.564 g/cm3 

- Unitat 2: 2.711 g/cm3 

- Unitat 3: 2.478 g/cm3 
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Aquestes densitats estan dintre del que inicialment es plantejava per a cada una de les 

unitats. El model 1A ajusta amb l’anomalia mesurada amb una correlació de 99,2% i 

una desviació estàndard de 0.475, el que indica que la distribució de densitats i 

geometria en el model és una solució coherent amb la realitat.  

Considerant la topografia, en una de les hipòtesis de ICGC (2014b i 2018) la superfície 

importada del mètode H/V ens indica potències de rebliment miocè en els perfils entre 

400 i 1100 m, amb un màxim de rebliment que segueix una lineació paral·lela a la falla 

del Vallès, a uns 2.5-3 km al SE de la Garriga.  

Pel que fa a la falla, la inversió resulta en un cabussament en el perfil 1 que s’ajusta al 

que es pensava per la bibliografia (70-75°), mantenint-se bastant constant fins els 

3000 m de profunditat. Contràriament, en el perfil 2 el cabussament és de 60-50° en la 

part superior i disminueix lleugerament a partir dels 1400 m. Aquest últim fet es pot 

relacionar amb una de les interpretacions que fa ICGC (2014a) de la falla del Vallès en 

el perfil 2D de dades MT (Fig. 29) i que es van obtenir en una localització i orientació 

molt similar al perfil 2 d’aquest treball. En el perfil de MT la distribució de resistivitats 

als 1200 m de profunditat a la zona de la falla admet dos interpretacions: que la falla 

continua amb el mateix cabussament o que continua amb uns 40° de cabussament. 

Aquesta hipòtesi de canvi de cabussament sembla relacionar-se amb el resultat 

obtingut en el perfil 2 d’aquest model 1A (Fig. 25). 

 

Figura 25. Resposta gravimètrica del model 1A, en el perfil 1 (esquerra) i el perfil 2 (dreta). La línia vermella 

contínua és l’anomalia residual mesurada a camp i la discontínua la del model, en mGal. 

 

La hipòtesi considerada en el model 1A seria incompatible amb els resultats exposats 

en els treballs antics de l’IGME (1977, 1979, 1984 i 1986), que donaven gruixos de 

rebliment de conca de fins a 3000 m a 1 km al SE de Caldes de Montbui i La Garriga. 

Cal destacar que la disposició de la superfície que marca el límit rebliment-sòcol (una 

de les hipòtesis) obtinguda per H/V (ICGC, 2014b) coincideix amb els resultats del 
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mètode de MT-AMT (ICGC, 2014b) exposats en la Fig. 29. Aquesta es relaciona amb 

el límit C2-R2 a la figura esmentada. A més, la superfície també va ser detectada per 

l’IGME (1977a, 1977c i 1979) en treballs de gravimetria, sísmica i elèctrica profunda. 

El model 1B (Fig. 24) s’ha realitzat per avaluar la possibilitat de l’existència d’un nivell 

paral·lel a la falla, d’uns 200-300 m de gruix, format per material del basament de la 

conca que es pogués diferenciar de la resta del basament per efecte de l’alteració 

hidrotermal. La correlació del model obtingut amb les dades mesurades és de 99,3% i 

la desviació estàndard és de 0.425. Les densitats obtingudes són:  

- Unitat 1: 2.507 g/cm3 

- Subunitat 1 (alterada): 2.737 g/cm3 

- Unitat 2: 2.733 g/cm3 

- Unitat 3: 2.576 g/cm3 

Malgrat que aquestes densitats són molt similars a les obtingudes en el model 1A i que 

la correlació es lleugerament millor, la densitat obtinguda en la subunitat 1 (material del 

basament alterat) és la més elevada de totes les del model 1B; contràriament 

s’esperaria una densitat menor a la de la unitat 1 per efecte de l’alteració hidrotermal i 

la deformació a causa del moviment de la falla, activa almenys fins el Miocè sup. 

(Rosell, 1973). Això no vol dir que no sigui possible l’existència d’aquest nivell alterat, 

ja que el software d’inversió podria estar atribuint aquesta densitat tant elevada a la 

subunitat 1 (més semblant a la unitat 2) per millorar l’ajust de l’anomalia del model a la 

mesurada a la zona de la falla. En aquesta zona l’ajust és complex a causa del fort 

gradient gravimètric, degut al contrast de densitat entre els materials de la conca i de 

la Serralada Prelitoral. 

Pel que fa al model 2A (Fig. 26), representa la hipòtesi considerada en els treballs 

antics de l’IGME (1977, 1979, 1984 i 1986), on determinen que l’horitzó resistiu que 

detecten (similar a la superfície obtinguda amb H/V) no és el sostre del basament sinó 

el sostre d’una unitat miocena ben cimentada (probablement formada majoritàriament 

per conglomerats ben cimentats). Aquests treballs situen la base dels materials de 

conca en els 3000 m a 1 km al SE de Caldes de Montbui i La Garriga (IGME, 1979), 

per la qual cosa aquesta hipòtesi comportaria un important diferència en el gruix de 

sediments miocens. 

Per aquest cas s’inclou la unitat 4 a la modelització, es tracta d’una unitat de gresos 

arcòsics i intercalacions de conglomerats cimentats que formen part del rebliment 

miocè de la Depressió del Vallès. S’estima que aquesta unitat té una densitat entre 

2.30 i 2.60 g/cm3. 

El resultat del model 2A és una anomalia calculada amb una correlació del 99,7% amb 

l’anomalia mesurada i una desviació estàndard de 0.286. Les densitats obtingudes per 

inversió són: 

- Unitat 1: 2.751 g/cm3 
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- Unitat 2: 2.750 g/cm3 

- Unitat 3: 2.441 g/cm3 

- Unitat 4: 2.607 g/cm3 

En comparació amb el model 1A, la inversió atribueix una densitat molt similar a les 

unitats 2 i 3, però una densitat major a la unitat 1 (+0.187 g/cm3); mantenint-se dintre 

del que es plantejava a totes les unitats en el model inicial. Pel que fa a la unitat 4, 

s’obté una densitat just al límit superior que s’havia estimat. Amb tot, l’ajust és millor 

que en el model 1A. 

 

Figura 26. Resposta gravimètrica del model 2A, en el perfil 1 (esquerra) i el perfil 2 (dreta). La línia vermella 

contínua és l’anomalia residual mesurada a camp i la discontínua la del model, en mGal. 

 

Dels resultats de la inversió pel model 2A (Fig. 26), s’obté que la base del rebliment de 

conca se situa en el perfil 1 a uns 2400 m de profunditat a 1 km al SE de la Garriga i 

disminueix la seva profunditat fins uns 1300 m cap al centre de la fossa; en el perfil 2 

la zona més profunda del rebliment es desplaça cap a la conca uns 2 km, se situa a 

uns 2000 m de profunditat i puja cap els 1500 m cap al centre de la conca. En ambdós 

perfils la base del Miocè sembla tornar a augmentar de profunditat lleugerament cap al 

centre de la depressió, malgrat que cap a Granollers hauria de pujar per situar-se a 

uns 1000 m de profunditat segons els sondejos (IGME, 1977a i 1977b). 

Pel que fa a la falla, es manté la tendència obtinguda en el model 1A: un cabussament 

subvertical entre 70-80°, que es manté aproximadament constant en profunditat en el 

perfil 1; i en el perfil 2, un cabussament d’uns 60° que disminueix als 1400 m de 

profunditat, on continua amb un cabussament d’uns 50-40°. Igual que en el cas del 

model 1A, aquest fet sembla reforçar una de les interpretacions d’ICGC (2014a) amb 

el possible canvi de cabussament de la falla en el perfil de dades de MT (Fig. 29) a 

partir dels 1200 m. 
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En el model 2B s’observa una tendència similar a la del model 1B. En aquest cas la 

unitat de material alterat hidrotermalment seria part de la unitat 4 amb materials 

miocens (subunitat 4). Es torna a obtenir una densitat major que a la resta d’unitats. 

Possiblement el gruix d’aquesta subunitat i/o el contrast de densitat entre la unitat 

alterada i la no alterada (tant en el model 1B com el 2B) no són suficients com per 

detectar-la amb el mètode gravimètric. 

6.3.3. Interpretació geològica del model 

Per tal de sintetitzar la geologia de la zona d’estudi i millorar la comprensió dels 

models obtinguts s’han realitzat talls geològics a partir de la interpretació dels models 

1A (Fig. 27) i 2A (Fig. 28) realitzada en l’anterior apartat. 

Pel que fa als sediments de la conca, ambdós models consideren la superfície 

obtinguda per H/V (ICGC, 2018). Com s’ha comentat, la incògnita recau en la 

naturalesa del sostre d’aquest horitzó mecànic. Si bé en el model 1A s’atribueix a la 

base dels materials de conca (unitat 3) donant gruixos de rebliment de fins a 1100 m 

(Fig. 27); en el model 2A s’atribueix al sostre d’un nivell de sediments miocens formats 

per gresos arcòsics amb una elevada concentració d’intercalacions conglomeràtiques 

(Fig. 28) donant gruixos de rebliment de 2000-2400 m (unitat 3+4). Aquests sediments 

clàstics s’haurien acumulat com a cons de dejecció originats pel desmantellament dels 

materials de la Serralada Prelitoral. En el límit amb la falla del Vallès la proporció de 

conglomerats seria més elevada per la proximitat a la zona de sortida del material, 

passant lateralment a l’interior de la conca a dipòsits amb intercalacions de 

conglomerats més aïllades. El sostre d’aquests nivells de conglomerats seria la 

superfície detectada pel H/V. Aquesta hipòtesi es troba en la mateixa línia que la 

interpretació que va fer l’IGME. 

Pel que fa a les granodiorites i metasediments de la Serralada Prelitoral al límit NO de 

la fossa (unitat 2), ambdós models (1A i 2A) consideren la mateixa interpretació. En els 

materials de la serralada és ben coneguda l’existència de falles inverses de geometria 

complexa (Fontboté, 1954), per la qual cosa en aquesta part del perfil s’ha traçat una 

falla inversa en els materials granítics, sense diferenciar unitats de metasediments.  

Pel que fa a la geometria de la falla, en el perfil 1 s’ha obtingut un cabussament 

subvertical de 70-75°, coherent amb els resultats dels sondejos de Samalús (IGME, 

1984a; 1986) i que es manté aproximadament constant. En el perfil 2 s’ha obtingut un 

desplaçament cap a la conca del límit de la unitat 2 a partir dels 1400 m de profunditat 

(Fig. 25 i 26). Això s’ha interpretat, tal i com es mostra en les Fig. 27 i 28, no com un 

canvi de cabussament de la falla del Vallès sinó com un bloc diferenciat de materials 

de la serralada delimitat per falles subverticals amb la mateixa orientació i origen que 

la falla del Vallès. Això suposaria que la falla del Vallès és, en aquesta zona, un 

conjunt de falles com s’observa a la cartografia de l’àrea de Santa Eulàlia de Ronçana 

(ICC, 2007), al SO de la zona d’estudi. Aquesta hipòtesi és coherent amb el perfil de 

MT-AMT obtingut per ICGC (2014a), que s’adjunta en la Fig. 29, on es planteja la 
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possibilitat d’un canvi de cabussament de la falla als 1200-1400 m de profunditat, que 

aquí s’interpreta com un bloc més avançat. 

 

Figura 27. Interpretació geològica del model 1A, perfil 1 (esquerra) i 2 (dreta). Llegenda: (·) sediments miocens 

de la conca; (+) intrusions granítiques del Carbonífer; (x) granodiorites de la S. Prelitoral d’edat Carbonífer 

sup.-Permià i (~) pelites i gresos cambroordovicians. La línia vermella indica una superfície erosiva. 

 

 

Figura 28. Interpretació geològica del model 2A,  perfil 1 (esquerra) i 2 (dreta). Llegenda: (·) sediments 

miocens la conca; (ο) nivell inferior del rebliment miocè de conca; (+) intrusions granítiques del Carbonífer; (x) 

granodiorites de la S. Prelitoral d’edat Carbonífer sup.-Permià i (~) pelites i gresos cambroordovicians. La línia 

vermella indica una superfície erosiva. 

 

6.4. Comparació amb estudis previs antics 

En aquest apartat es comparen les principals conclusions dels treballs de l’IGME 

realitzats entre els anys 1977 i 1986, comentats als antecedents, en relació als 
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objectius d’aquest treball. En l’Annex 3 s’adjunten diverses figures per mostrar 

gràficament aquestes conclusions. 

La Fig. A3.5 mostra l’Anomalia de Bouguer obtinguda principalment a partir de dades 

d’IGME (1977b), malgrat que també inclou dades obtingudes posteriorment per ICC 

(1987). Sobre aquesta anomalia s’ha superposat l’AB (amb elevacions ortomètriques) 

calculada en aquest treball. Com es pot observar ambdues anomalies coincideixen 

gairebé totalment, les petites diferències són degudes a una menor distancia entre 

mesures en aquest informe, per la qual cosa es pot afirmar que s’ha millorat la 

resolució del mapa a la zona dels perfils. La localització del mínim gravimètric descrit 

per IGME (1977b) coincideix en els dos perfils treballats. A causa de la orientació 

d’aquests perfils, no ha estat possible interpretar les falles del basament, 

perpendiculars a la falla del Vallès, que es descriuen en la gravimetria antiga. 

Per altra banda, en la Fig. A3.6 es mostra la informació dels sondejos de Samalús 

(IGME, 1984a i 1986), on es relaciona la profunditat del sostre dels granitoides de la 

Serralada Prelitoral per estimar el cabussament de la falla del Vallès a l’àrea entre La 

Garriga i Samalús. Com s’ha vist en la interpretació dels models, en el perfil 1 el 

cabussament obtingut es correspon amb els 70-75° descrit per IGME i continua amb el 

mateix cabussament fins els 2500-3000 m. En el perfil 2 també coincideix el 

cabussament fins el 1000 m, com descriu IGME (1986). En aquest cas també 

continuaria amb el mateix cabussament en profunditat considerant la hipòtesi 

plantejada en la interpretació geològica de bloc avançat i enfonsat davant de la falla 

del Vallès. 

Finalment, en la Fig. A3.7 s’adjunta un fragment del mapa de gruixos de sediment a la 

fossa del Vallès realitzat a partir de dades de MT-AMT en IGME (1979) entre La 

Garriga i Granollers. El perfil 1 d’aquest treball creua de forma transversal la traça del 

màxim de sediment (2700-3000 m) que es descriu en la Fig. A3.7. Comparant aquest 

gruix màxim de sediment amb el que s’ha obtingut en el model 2A (Fig. 26 i 28) podem 

observar que en el perfil 1 la localització del màxim sí coincideix però no els gruixos 

obtinguts. Considerant la topografia, el gruix màxim de sediment obtingut seria d’uns 

2100-2200 m, el que indicaria que les dades del IGME (1979) estarien sobreestimant 

el gruix de sediment en uns 600-800 m. 

6.5. Correlació amb MT – AMT i H/V 

En aquest apartat es comparen els resultats obtinguts en aquest treball amb els 

treballs del ICGC a la zona entre el 2014 i el 2016. 

Per una banda, la Fig. 29 mostra el model 2D de dades de MT (ICGC, 2014a) situat en 

un perfil comparable amb el perfil 2 d’aquest treball. En el model de MT es descriuen 

quatre estructures geoelèctriques: 

- R1: unitat resistiva correlacionada amb els materials granítics de la Serralada 

Prelitoral. 
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- C1: unitat conductiva interpretada com a materials afectats per la falla del 

Vallès que descriu la seva traça. 

- C2: unitat conductiva relacionada amb materials de rebliment de la fossa. La 

base d’aquesta unitat coincideix amb la superfície obtinguda amb H/V (ICGC, 

2018). 

- R2: unitat resistiva atribuïda a materials del basament granític però que també 

pot atribuir-se en la seva part superior a materials conglomeràtics de la base 

del rebliment miocè. 

 

Figura 29. Model 2D de resistivitats obtingut de la inversió de dades de MT, on s’ha superposat la interpretació 

geoelèctrica i alguns sondeigs existents a la zona (Samalús SA1-SA3-SA6). La línia negra contínua representa 

la inclinació estimada per a la estructura geoelèctrica corresponent a la falla del Vallès (amb dos possibles 

interpretacions a partir dels 1200 m de profunditat). La línia negra discontínua subhoritzontal marca el límit 

entre dos unitats geoelèctriques diferents (ICGC, 2014a). 

 

La base de la unitat geoelèctrica C2 coincideix amb la base de la unitat 3 dels models, 

ja que aquesta informació s’ha incorporat dels resultats de H/V (ICGC, 2018). El límit 

serralada-depressió descrit per la falla del Vallès (unitat C1) també és comparable amb 

els models deduïts en aquest treball. Com s’ha comentat anteriorment, ICGC (2014a) 

planteja la possibilitat del canvi de cabussament de la falla als 1200 m de fondària; 

això s’ha interpretat en el model 2A d’aquest informe com un bloc del horst enfonsat 

limitat per la falla del Vallès (que no canviaria de cabussament) i una altra falla en 

contacte amb el basament de la depressió (perfil 2, Fig. 28). En aquesta hipòtesi, la 
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unitat geoelèctrica R2 es relaciona amb materials de conca fins els 1500-2000 m de 

profunditat (unitats 4) i com a material del basament (unitat 1) per sota dels 2000 m 

aproximadament. Segons aquesta interpretació, la poca diferència de valors de 

resistivitat que existiria entre els materials de la base de la conca i el basament, com 

s’observa a la Fig. 29, es pot justificar per un comportament elèctric resistiu (entre 500-

3000 ohm·m) atribuïble tant a conglomerats ben cimentats en la base de la conca, com 

a basament granític-paleozoic. 

En la Fig. 30 es mostra la superfície obtinguda per ICGC (2018) mitjançant mesures de 

H/V a la meitat N de la Depressió del Vallès, just al límit amb la falla del Vallès. Una de 

les hipòtesis dels autors, és que aquesta superfície correspondria al contacte 

sediment-basament a la fossa. Considerant la topografia i la profunditat de la 

superfície, en la Fig. 30 es representa el gruix de materials de rebliment de la conca. 

Sobre aquestes dades s’han representat els valors d’anomalia residual obtinguts en 

aquest estudi per tal de comparar-les.  

Pel que fa a la localització de la falla, aquesta es troba erosionada en superfície i sota 

els sediments de la conca. En el sector NO de la Fig. 30 els colors vermells (<30-60 m 

de gruix de sediment) de les dades de H/V indiquen que el granit es troba a poca 

profunditat, coincidint aproximadament amb la traça de la falla a la cartografia (ICC, 

2006), per la qual cosa es pot afirmar que es tracta d’un bon indicador de la 

localització de la zona de falla en superfície.  

Pel que fa a la gravimetria, en aquesta zona delimitada per colors vermells de H/V 

trobem estacions amb una anomalia residual entre -4 i -8 mGal aproximadament 

(cercles blaus i verds), caracteritzat per un fort gradient gravimètric que es correlaciona 

correctament amb el H/V i la situació de la falla. A més, la zona de colors vermells més 

clars i taronges de dades de H/V (<240 m de gruix de sediment) més ample en el perfil 

2, en comparació amb el perfil 1, podria estar relacionada amb el menor cabussament 

de la falla en aquest perfil obtingut en la modelització (a 200 m de profunditat 

aproximadament). 

En la fossa, en la zona pròxima a la falla (tons grocs i verds de H/V a la Fig. 30) les 

dades de gravimetria i H/V també es correlacionen indicant una mateixa tendència: els 

colors verds (600-700 m de gruix de sediment) es desplacen cap el SE en el perfil 2 

respecte el perfil 1; a la vegada, els primers punts vermells de l’anomalia residual 

(valors entre -11.9 i -13.8 mGal) es desplacen de la mateixa manera cap el SE. Aquest 

fet podria estar relacionat amb la interpretació geològica que s’ha realitzat del model al 

perfil 2 (Apartat 6.3.3), on s’ha considerat l’existència d’un bloc enfonsat de la 

serralada en aquest mateix emplaçament, davant de la falla del Vallès. 

A més, el desplaçament lateral cap el SE de les isolínies de gruixos de sediment de 

600 i 660 m (colors verds de H/V) entre el perfil 1 i el 2 no és gradual, sinó que ho fa 

disposant-se en direcció NO-SE. Això podria indicar la presència d’una falla 

perpendicular a la falla del Vallès (línia de punts negres a la Fig. 30), que limitaria 
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lateralment el bloc enfonsat que s’ha interpretat sota el municipi de La Garriga. La 

posició d’aquesta falla coincideix en superfície amb el curs del riu Congost. En la Fig. 

31 es representa gràficament la relació entre aquest bloc enfonsat i la falla del Vallès. 

La línia vermella discontínua a la Fig. 30 assenyala una zona d’augment de gruix de 

sediment, que podria indicar un enfonsament del bloc cap el NE. 

 

Figura 30. Anomalia residual dels dos perfils superposades al mapa de gruix de rebliment neogen obtingut per 

ICGC (2018) mitjançant la relació empírica GICE-2014-pous. Les dades es representen sobre el Mapa Geològic 

de Catalunya 1:50.000 de la zona d’estudi (ICC, 2006), la llegenda d’aquest mapa es troba a la Taula 1. La línia 

de punts negres indica la situació d’una possible falla, mentre que la línia discontínua vermella indica un 

augment de sediment en una zona restringida.  

 

Cap el final dels perfils, en la conca la gravimetria i el H/V també es correlacionen 

adequadament en les àrees amb màxims de gruix de sediment. L’anomalia residual 

indica uns -11.5 mGal aproximadament en les zones amb gruixos de 700-750 m (blaus 

clars) i entre -12.0 i -13.0 mGal en els gruixos màxims amb blaus foscos i liles al H/V 

(entre 900 i 1250 m). Cal destacar que al final del perfil 1, els valors de la gravimetria 

tornen a augmentar lleugerament (cercles taronges) i el gruix en el H/V disminueix, fet 

que podria relacionar-se amb l’aixecament del sòcol que es coneix a Granollers i Lliçà 

de Vall (IGME, 1977a i 1977b). 

Perfil 1 

Perfil 2 
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Figura 31. Esquema de la interpretació geològica realitzada a partir de les dades gravimètriques, de H/V i MT-

AMT a la zona de La Garriga. La línia de punts negres indica la situació de la falla interpretada en la Fig. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla de falla perpendicular 

a la falla del Vallès 
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7. Discussió 

Les dues hipòtesis plantejades sobre el gruix de sediment a la Depressió del Vallès en 

el sector entre Granollers i La Garriga, es representen en aquest treball com “model 

1A” i “model 2A”. Aquestes hipòtesis estan vinculades principalment a diferents 

profunditats del sòcol paleozoic i a la possible existència d’un nivell conglomeràtic a la 

base del rebliment miocè de la conca. Els resultats de l’estudi gravimètric i la 

modelització duts a terme en aquesta zona tenen un bon ajust, entre la resposta 

gravimètrica del model i la mesurada, en les dues hipòtesis. Això ens porta a plantejar 

aquesta discussió. 

En el cas de validar l’opció d’una conca més somera (model 1A), el límit sòcol-conca el 

marcaria la superfície obtinguda amb H/V, on es donarien profunditats de la base del 

rebliment entre 400 i 1100 m en els dos perfils. 

En el cas de validar l’opció d’un basament més profund al límit amb la falla del Vallès i 

un potent paquet de materials conglomeràtics en la base del rebliment (model 2A), els 

resultats indiquen que la profunditat màxima de la base dels sediments seria d’uns 

2400 m al perfil 1 i d’uns 2000 m al perfil 2 (a 1 km al SE de l’Ametlla del Vallès i La 

Garriga) i no de 3000 m com proposava l’IGME (1977, 1979, 1984 i 1986). Aquesta 

conclusió s’extrau de l’anàlisi de sensibilitat realitzat en la modelització on, situant la 

base del rebliment a diferents profunditats possibles (3500, 3000, 2500...), el procés 

d’inversió situava reiteradament aquest límit sòcol-conca a profunditats al voltant de 

2000 m. Això indicaria que la gravimetria sí és sensible a la posició en profunditat del 

contacte entre aquestes dos unitats (basament i rebliment) de diferent densitat. 

A més, la hipòtesi de basament profund i conglomerats de base no és contrària a que 

en algun punt de la fossa, la superfície obtinguda amb H/V estigui marcada pel sostre 

d’algun bloc elevat de basament cristal·lí a la part central i SE de la conca. 
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8. Conclusions 

Considerant els objectius presentats en aquest treball i els resultats als que s’han 

arribat, les conclusions més importants que es poden extreure són: 

- La revisió de la metodologia convencional, per tal de millorar la resolució de 

l’anomalia obtinguda, pot valorar-se positivament. 

- Que els protocols de treball definits han permès realitzar correctament la 

campanya d’obtenció de dades gravimètriques. 

- En vista dels resultats exposats, es pot afirmar que l’aplicació del mètode 

gravimètric és adequada en el context geològic de límit serralada-conca 

d’aquest treball, i que aquest treball a millorat el model geològic existent de la 

zona en els perfils estudiats. 

- La falla del Vallès és una falla subvertical amb un cabussament de 70-75˚, com 

a mínim fins a profunditats de 2500-3000 m, al SO de La Garriga. Al NE 

d’aquest municipi la falla té el mateix cabussament en superfície, però es 

disposa amb uns 60-50˚ de cabussament entre els 400 i 1400 m de profunditat 

aproximadament; a partir dels 1200-1400 m de profunditat el cabussament 

disminueix lleugerament. 

- El projecte ha correlacionat la informació procedent de diverses tècniques 

geofísiques. La prospecció magnetotel·lúrica va permetre identificar 

correctament el cabussament subvertical de la falla del Vallès. El H/V juntament 

amb el MT-AMT van caracteritzat l’horitzó resistiu emplaçat dins de la fossa, 

entre els 500-1250 m aprofundint cap al centre de la conca. Finalment, la 

prospecció gravimètrica ha permès millorar els coneixements sobre la 

disposició de la falla del Vallès en profunditat i definir l’existència d’un bloc 

enfonsat del horst de la Serralada Prelitoral. Això indica que l’aplicació conjunta 

de les tres tècniques és una bona metodologia d’investigació en aquest context 

geològic. 
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9. Treballs futurs 

Per tal de millorar el coneixement de la zona i resoldre les incerteses que s’han descrit 

es plantegen diverses opcions: 

- Continuar els perfils de gravimetria fins arribar a la Serralada Litoral per tal de 

poder considerar tota la fossa en conjunt. 

- Realitzar un tercer perfil entre els ja existents per definir millor el bloc enfonsat 

que s’ha interpretat. 

- Realitzar la modelització i inversió amb altres programaris per tal de comparar 

resultats i la seva influència en el resultat final. 

- Realitzar més mesures de gravimetria en tota la zona coberta amb dades de 

H/V per tal poder realitzar una modelització 3D. 

Complementàriament, en el cas d’ampliar aquest estudi seria necessari: 

- Establir més punts de mesura de MT-AMT i gravimetria a la zona al NO de la 

falla del Vallès, per tal de millorar el coneixement de l’estructura del límit de la 

Serralada Prelitoral en el contacte amb la fossa del Vallès. 

- Valorar la possibilitat d’aplicar la metodologia amb les tres tècniques en la 

investigació cap el SE fins a la Serralada Litoral, per poder estudiar tota la 

fossa i la relació amb les estructures que la limiten. 

- Millorar el coneixement sobre l’anomalia geotèrmica de Caldes i La Garriga, per 

valorar econòmicament el seu potencial i que permeti considerar la possibilitat 

de realitzar un sondeig profund que defineixi amb exactitud el gruix del 

rebliment de la conca a 1 km al SE de l’Ametlla i La Garriga. 

  



59 

 

10. Bibliografia 

Almera, 1888. Mapa geológico-topográfico de la provincia de Barcelona. Diputación 

Provincial. 

Anadón, P., Colombo, F., Esteban, M., Marzo, M., Robles, S., Santanach, P. i Solé 

Sugrañes, Ll., 1979. Evolución tectonoestratigrafica de los Catalánides. Acta Geol. 

Hisp., T 14, 242-270 pp. 

Anadón, P., Cabrera, Ll., Guimerà, J. i Santanach, P., 1985. Paleogene strike slip 

deformation and sedimentation along the southeastern margin of the Ebro Basin. In: 

Strike-slip deformation basins: formation and sedimentation. K. T. Biddle i N. Christie-

Blick (eds), SEPM Special Publication, 303-318 pp. 

Baqués, V., 2012. Diagenesis and fluid-fracture evolution in an intracontinental basin: 

the Penedès half-graben, western Mediterranean. Tesis Doctoral. Barcelona, 

Universitat de Barcelona, 264 pp. 

Bard, P.Y., 1985. Les effets de site d’origine structurale: principaux résultats 

experimentaux et théoriques. A: Genie Parasismique. Ed: Victor Davidovici. Paris, 223-

238 pp. 

Bartrina, M.T., Cabrera, L., Jurado, M.J., Guimerà, J. y Roca, E., 1992. Evolution of the 

central Catalan margin of the Valencia trough (western Mediterranean). 

Tectonophysics, 203, 219-247 pp. 

Blakely, R., 1996. Potential theory in gravity and magnetic applications. Cambridge 

university press. 

Burger, H. R., 1992. Exploration geophysics of the shallow subsurface. 489 pp. 

Cagniard, L., 1953. Basic theory of the magneto-telluric method of geophysical 

prospecting.Geophysics, 18: 605-635 pp. 

ENHER, 1983. Reconocimiento por sondeos eléctricos en el área de la anomalía 

geotérmica de Samalús. Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana. 33 pp. 

Esteban, M., 1973. Petrología de las calizas cretácicas del sector central de los 

Catalánides (prov. de Tarragona y Barcelona). Tesis doct., dept. Petrol. Univ. de 

Barcelona, 425 pp. 

Fontboté, J.M., 1954. Las relaciones tectónicas de la depresión del Vallès Penedès 

con la cordillera pre-litoral y con la depresión del Ebro. Tomo Homenaje a Prof. E. 

Hernandez-Pacheco. Revista de la sociedad Española de Historia Natural, Madrid, 

281-310 pp. 

Gaspar-Escribano, J., García-Castellanos, D., Roca, E. i Cloetingh, S., 2004. Cenozoic 

vertical motions of the Catalan Coastal Ranges (NE Spain): The role of tectonics, 

isostasy and surface transport. Tectonics, 23 pp. 



60 

 

Gómez, M., 1997. Estil de plegament i deformació alpina de la Serra de Miramar i 

l'acabament NE de les Muntanyes de Prades. Tesi de Llicenciatura, Universitat de 

Barcelona, 94 pp. 

Götze, H.J., 1978. Ein numerisches Verfahren zur Berechnung der gravimetrischen 

Feldgröβen dreidimensionaler Modellköper. Arch. Met. Geoph. Biokl., Ser. A, 25, 195-

215 pp. 

Götze, H.J., 1984. Uber den Einsatz interaktiver Computergrafik in Rahmen3 

dimensionaler Interpretationstechniken in Gravimetrie und Magnetik Habiltationsschrift. 

TU Clausthal, 236 pp. 

Götze, H.J. i Lahmeyer, B., 1988. Application of three-dimensional interactive modeling 

in gravity and magnetic. Geophysics, 53, 1096–1108 pp. 

Guimerà, J., 1984. Paleogene evolution of deformation in the norheastern Iberian 

Peninsula. Geol. Mag., 121, 413-420 pp. 

Guimerà, J., 1988. Estudi estructural de l'enllaç entre la Serralada Ibèrica i la Serralada 

Costanera Catalana. Tesi Doctoral, Universitat de Barcelona, 600 pp. 

Guimerà, J. i Alvaro, M., 1990. Structure et évolution de la compression alpine dans la 

Chaîne Ibérique et la Chaîne Côtiere Catalane (Espagne). Bull. Soc. Géol. France, 6, 

339-348 pp. 

Hammer, S., 1939. Terrain corrections for gravimeter stations. Geophysics, 4(3): 184‐

194 pp. 

Heiskanen, W. A., i Moritz, H., 1967. Physical geodes. W. H. Freeman & Co., San 

Francisco. Edició en castellà del Instituto Geográfico Nacional, 1985, 371 pp. 

Hernandez Pachecho, E., 1934. Síntesis fisiográfica y geológica de España. Trabajos 

del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 38. 584 pp.  

Hinze, W. J., 2003. Bouguer reduction density — Why 2.67?: Geophysics, Vol. 68, 

1559–1560 pp. 

Hinze, W. J., Aiken, C., Brozena, J., Coakley, B., Dater, D., Flanagan, G., Forsberg, R., 

Hildenbrand, T., Keller, G. R., Kellogg, J., Kucks, R., Li, X., Mainville, A., Morin, R., 

Pilkington, M., Plouff, D., Ravat, D., Roman, D., Urrutia-Fucugauchi, J., Veronneau, M., 

Webring, M., i Winester, D., 2005. New standards for reducing gravity data: The North 

American gravity database. Geophysics, Vol. 70 (4), J25-J32. 

ICC, 1987. Mapa gravimètric de Catalunya 1:500.000. Institut Cartogràfic de 

Catalunya. Realitzat per: Casas, A., Torné, M. i Banda, E. 1986. Servei Geològic de 

Catalunya. 

ICC, 2006. Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50.000, full del Vallès Oriental. 

Generalitat de Catalunya. 



61 

 

ICC, 2007. Mapa geològic de Catalunya 1:25.000, full de Granollers 393-1-1 (73-29). 

Generalitat de Catalunya. 

ICGC, 2014a. Treballs de prospecció geofísica 2D amb la tècnica magnetotel•lúrica 

per a recursos geotèrmics profunds a l’àrea del Vallès, Samalús-La Garriga. Fase 1. 

GA- 012/14. Generalitat de Catalunya. 73 pp. 

ICGC, 2014b. Aplicació del mètode H/V a l’àrea de Samalús - La Garriga com a suport 

a la prospecció geofísica 2D amb la tècnica magnetotel·lúrica. GA-013/14. Generalitat 

de Catalunya. 25 pp. 

ICGC, 2014c. Mapa geològic de Catalunya 1:25.000, full de la Garriga 364-1-2 (73-28). 

Generalitat de Catalunya. 

ICGC, 2016. Base topogràfica de Catalunya 1:5000. Full 292-115. Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya. 

ICGC, 2018. Aplicació del mètode del quocient espectral H/V al Vallès Oriental per 

detectar el basament rocós com a suport a la prospecció geofísica amb la tècnica 

magnetotel•lúrica. GA-0009/16. Generalitat de Catalunya. 28 pp. 

IGC, 2012. Mapa gravimètric de Catalunya 1:250.000. Institut Geològic de Catalunya i 

Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, del Consell Superior d’Investigacions 

Científiques. 

IGME, 1977a. Fase preliminar de prospección de recursos geotérmicos de baja 

entalpia en el Vallés (Barcelona). Tomo 1. Estudio geológico, hidrogeológico y 

geotérmico. Ministerio de Industria. Instituto  Geológico y Minero de España. 112 pp. 

IGME, 1977b. Fase preliminar de prospección de recursos geotérmicos de baja 

entalpia en el valles (Barcelona). Tomo 2. Prospección gravimétrica. Ministerio de 

Industria. Instituto  Geológico y Minero de España. 137 pp. 

IGME, 1977c. Fase preliminar de prospección de recursos geotérmicos de baja 

entalpia en el valles (Barcelona). Tomo 3. Prospección eléctrica. (1977). Ministerio de 

Industria. Instituto  Geológico y Minero de España. 54 pp. 

IGME, 1979. Estudio Magnetotelúrico y Audio – MT de las anomalías geotérmicas de 

Caldes de Montbui y la Garriga. Ministerio de Industria. Instituto  Geológico y Minero 

de España. 138 pp. 

IGME, 1984a. Proyecto de investigación geotérmica en el valles mediante sondeos de 

reconocimiento y síntesis hidrogeotérmica. Control geotérmico de los sondeos 

Samalús 2, 3, 4 y 5. Ministerio de Industria. Instituto  Geológico y Minero de España. 

276 pp. 

IGME, 1986. Proyecto de seguimiento geológico del sondeo de reconocimiento 

geotérmico Samalús-6 (1000 m) (Vallés-Barcelona). Ministerio de Industria. Instituto  

Geológico y Minero de España. 143 pp. 



62 

 

Kearey, P., Brooks, M., & Hill, I., 2002. An Introduction to Geophysical Exploration. 

Blackwell Science Ltd, 125-154 pp. 

LaFehr, T.R., 1991. An exact solution for the gravity curvature (Bullard B) correction: 

Geophysics, 56, 1179–1184 pp. 

Li, X. i Götze, H.J., 2001. Ellipsoid, geoid, gravity, geodesy, and geophysics. 

Geophysics, Vol. 66(6), 1660-1668 pp. 

Llopis-Lladó, N., 1947. Contribución al conocimiento de la morfoestructura de los 

Catalánides. C.S.I.C., Inst. Lucas Madalla, Barcelona, 373 pp. 

Longman, I. M., 1959. Formulas for computing the tidal accelerations due to the moon 

and the sun. Journal of Geophysical Research, Vol. 64 (12), 2351-2355 pp. 

López-Blanco, M., 1996. Estratigrafía secuencial de sistemas deltaicos en cuencas de 

antepaís: ejemplos de St. Llorenç del Munt, Montserrat y Roda (Paleógeno, cuenca de 

antepaís surpirinaica). Tesi Doctoral, Universitat de Barcelona. 238 pp. 

Lowrie, W., 2007. Gravity, the figure of the Earth and geodynamics. Fundamentals 

of Geophysics. New York, United States, Cambrige University Press, 43-99 pp. 

Marzán, I. i Fernandez, M., 2010. Actualització del model de dades gravimètriques per 

a la publicació del mapa gravimètric de Catalunya 1:250.000. GA-022/2010. Institut 

Geològic de Catalunya i Institut de Ciències de la Terra “Jaume Almera” - CSIC. 36 pp. 

Marzo, M., 1980. El Buntsandstein de los Catalánides: Estratigrafía y processos de 

sedimentación. Tesis doct., Universidad de Barcelona, 317pp. 

Mironov, V.S., 1977. Curso de Prospección Gravimétrica. Ed Reverté. 525 pp. 

Mohr, P.J. i Taylor B.N., 2001. The fundamental physical constant. Physics Today, Vol. 

54, 6–16 pp. 

Moritz, H., 1980. Geodetic Reference System 1980: Journal of Geodesy, Vol. 54, 395–

405 pp. 

Nadal, J., 2001. Estudi de la dolomitització del Juràssic Superior-Cretaci Inferior de la 

Cadena Ibèrica Oriental i la Cadena Costanera Catalana: Relació amb la segona etapa 

de rift mesozoica. Tesis Doctoral. Barcelona, Universitat de Barcelona, 416 pp. 

Nakamura, Y., 1989. A method for dynamic characteristics estimation of subsurface 

using microtremors on the ground surface. Quarterly Report of Railway Technical 

Research Institute 30 (1) : 25-33 pp. 

Pinto, V., 1993. Modelización gravimétrica interactiva 2D y 3D de estructuras 

geológicas. Su aplicación a los diapiros salinos. UB. Tesis. Inédita. 

Plata, J.L., 1991. Programa CCT (cálculo de la corrección topográfica por el método de 

Hammer). Documento interno del Área de Geofísica, IGME. 



63 

 

Rapp, R.H., 1983. Tidal gravity computations based on recommendations of the 

Standard Earth Tide Committee. Bull. d’Inf., Marées Terrestres, 89, 5814-5819 pp. 

Roca, E. i Guimerà, J., 1992. The Neogene structure of the eastern Iberian margin: 

structural constraints on crustal evolution of the Valencia Trough (western 

Mediterranean). Tectonophysics, 203, 203-218 pp. 

Rosell, J., 1973. Sedimentologia del Mioceno del Vallès Occidental (Barcelona). Acta 

Geol. Hisp., vol. VIII, 1. P 25-29 pp. 

Salas, R., Alonso, A., Aurell, M., Carbó, A., Casas, A., Gómez, J. C., Guimerà, J., 

Martín-Closas, C., Mas, R., Meléndez, A., Meléndez, G., Meléndez, N., Rivero, Ll. i 

Serra-Kiel, J., 1992. Sequence stratigraphy and subsidence analysis of the Jurassic 

and Cretaceous in the Iberian basin (Iberian Range) Spain., CNRS-IPF Dijon, France, 

211 pp. 

Salas, R. i Casas, A., 1993. Mesozoic extensional tectonics, stratigraphy and crustal 

evolution during the Alpine cycle of the eastern Iberian basin. Tectonophysics, 228, 33-

55 pp. 

Salas, R., Guimerà, J., Mas, R., Martín-Closas, C., Meléndez, A. i Alonso, A., 2000. 

Evolution of the Mesozoic Central Iberian Rift System and its Cenozoic inversion 

(Iberian Chain). In: Perytethyan Rift/Wrench Basins and Passive Margins. W. Cavazza, 

A. H. F. Robertson i P. A. Ziegler (eds), Paris. En premsa. 

Salas, R., Guimerà, J., Mas, R., Martín-Closas, C., Meléndez, A. i Alonso, A., 2001. 

Evolution of the Mesozoic Central Iberian Rift System and its Cenozoic inversion 

(Iberian Chain). In: Ziegler, P.A., Cavazza, W., Robertson, A.H.F., Crasquin-Soleau, S. 

(Editors). Peri-Tethys Memoir 6: Peri-Tethyan Rift/Wrench Basins and Passive 

Margins. Mémories du Museum National d’Historie Naturelle, 186, Paris, France, 145-

185 pp. 

Schmidt, S. i Götze, H.J., 1998. Interactive visualization and modification of 3D models 

using GIS functions. Phys. Chem. Earth. 23 (3), 289-295 pp. 

Schmidt, S., Götze, H.J., Barrio-Alvers, L. i Fichler, C., 2010. IGMAS+ a new 3D 

Gravity, FTG and Magnetic Modeling Software. Geoinformatik. 

Schmidt, S., Barrio-Alvers, L. i Götze, H.J., 2015. IGMAS+, Interactive Geophysical 

Modelling Assistant. User guide. Germany. 59 pp. 

Scintrex, 2017. CG-6 AutogravTM Gravity Meter Operation Manual. Snidercroft Road, 

Concord, Canadà. 84 pp. 

Seigel, H.O., 1995. High Precision Gravity Survey Guide. Scintrex Limited, Canada. 

Serway, R., 1998. Física (Cuarta Edición ed.). Tomo I. James Madison University: 

Mcgraw Hill. 540 pp. 



64 

 

Sole Sabaris, L. i Terán, M. 1968. Geografía regional de España. Ediciones Ariel. 

Barcelona. 

Somigliana, C., 1929. Teoria generale del campo gravitazionale dell'ellissoide di 

rotazione. Memorie della Società Astronomica Italiana, Vol 4, 425 pp. 

Tamura, Y., 1982. Publications of the International Latitude Observatory. Misuzawa, 

Japan. 16, 200 pp. 

Telford, W., Geldart, L. i Sheriff, R., 2004. Gravity Methods Applied Geophysics 

(Second ed.). New York, United States: Cambridge University Press. 

Tikhonov, A.H., 1950. Determination of the electrical characteristics of the deep strata 

of the earth’s crust. Dockladi, Akad.Sci., LXXXIII: 295 pp. 

UNE, 1985. UNE 22-611-85. Prospección geofísica terrestre. Método gravimétrico. 

Norma Española. 8 pp. 

Wenzel, H., 1985, Hochauflosende Kugelfunktionsmodelle fur des Gravitationspotential 

der Erde [1]: Wissenschaftliche arbeiten der Fachrichtung Vermessungswesen der 

Universitat Hannover, 137 pp. 

  



65 

 

11. Annexos 

Annex 1: Mètode del quocient espectral H/V de soroll sísmic 

La tècnica del quocient espectral H/V de soroll sísmic es un mètode experimental 

utilitzat per obtenir la freqüència fonamental d’un sòl mitjançant el quocient espectral 

entre les components horitzontals (H) i vertical (V) a partir de mesures de soroll sísmic 

en superfície (Nakamura, 1989). 

Les unitats amb baix grau de consolidació i/o cimentació que es troben en sòls poden 

produir amplificacions de les ones sísmiques, i per tant del moviment de les partícules 

del sòl, en funció del rang de freqüències. Per determinar quin valor d’amplificació del 

sòl es por assignar a cada rang de freqüències es defineix la funció de transferència. 

Aquesta funció es determinar com el quocient espectral entre el registre del moviment 

del sòl en superfície i el registre en el basament rocós. També es defineix la freqüència 

fonamental de la funció de transferència, que determina la freqüència més baixa on es 

produeix amplificació de l’ona sísmica, i que habitualment coincideix amb la freqüència 

on es produeix la màxima amplificació del moviment del sòl (ICGC, 2018). 

Com a exemple de la disposició del quocient espectral H/V segons la freqüència de 

l’emplaçament, en la Fig. A1.1 es pot observar com el quocient espectral de 

l’emplaçament en sòl presenta un pic clar al voltant de 3.5 Hz (freqüència fonamental 

d’aquest sòl), mentre que en l’emplaçament en roca no hi ha cap pic destacable (no hi 

ha amplificació de les ones sísmiques) (ICGC, 2018). 

 

Figura A1.1. Exemple de relacions espectrals H/V obtingudes en emplaçaments en sòl i roca (esquerra i dreta, 

respectivament) (ICGC, 2018). 

 

Quan l’emplaçament està format per un basament rocós cobert per una capa de sòl 

poc consolidat, es pot relacionar la freqüència fonamental del sòl (υ), el gruix de la 

capa de sòls (H) i la velocitat mitjana de les ones de cisalla de la capa de sòls (�̅�𝑠) amb 

l’expressió següent (Bard, 1985): 

υ =
�̅�𝑠

4 · 𝐻
⁄  (15) 

En els emplaçaments amb valors elevats de freqüència fonamental del sòl, s’espera 

que el basament rocós sigui somer i, en canvi, quan s’obtinguin valors baixos de 
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freqüència fonamental del sòl s’espera un basament rocós més profund. Segons 

l’Equació 15, coneixent la velocitat de les ones de cisalla de la capa de sòls i la seva 

freqüència fonamental, es pot obtenir la profunditat del basament rocós. 

Annex 2: Mètode magnetotel·lúric i audiomagnetotel·lúric (MT i 

AMT) 

Es tracta d’una tècnica electromagnètica no invasiva que permet determinar  la 

distribució de la resistivitat elèctrica en el subsòl mitjançant les fluctuacions naturals 

del camp electromagnètic, que es produeix a la ionosfera i que penetra en el subsòl 

parcialment (una altra part d’aquesta energia es reflexa a la superfície terrestre). 

Tikhonov (1950) i Cagniard (1953) van establir les bases teòriques del mètode per a 

l'exploració geofísica. 

La propietat física que s’utilitza per identificar la geologia del subsòl es la resistivitat 

elèctrica, característica de cada material (Fig. A2.1), i que depèn en gran mesura de la 

mineralogia de la matriu, composició dels fluids i la porositat. El valor de la resistivitat 

presenta un ampli rang de variació (de fins a dotze ordres de magnitud) major que en 

altres propietats físiques (ICGC, 2014b). 

 

Figura A2.1. Valors de resistivitat elèctrica dels materials més comuns en l'escorça terrestre (ICGC, 2014a) 

 

El mètode considera el camp electromagnètic incident com una ona plana que es 

propaga verticalment cal a l’interior de la Terra, de caràcter conductor. Les ones 

electromagnètiques es propaguen de forma difusa i la penetració en el subsòl depèn 

de la conductivitat del medi on es propaga i la freqüència d’oscil·lació (a menor 
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freqüència, major penetració), arribant en condicions favorables fins el límit litosfera-

astenosfera (ICGC, 2014b). 

Annex 3: Figures i taules 

 

 

Figura A3.1. Tall geològic perpendicular a la falla del Vallès a la zona de La Garriga (IGME, 1977a). 

 

 

Figura A3.2. Plantilla original de Hammer (1939) amb zones o corones concèntriques dividides en parcel•les 

per avaluar la correcció topogràfica a les estacions de mesura de la gravetat. Després de la corona L es 

situaria la M, que no es troba a la imatge. 

 

 

 

 

 

Miocè Paleozoic 

granit 
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Taula A3.1. Divisions de les corones de Hammer (1991) i corones considerades a cada correcció del programa 

CCT (Plata, 1991). 

Corones Cel·les Distància (m) 
Component 

(Hammer, 1991) 
Correcció 

(Plata, 1991) 

B 4 2.0 16.6 
Propera 

Propera C 6 16.6 53.3 

D 6 53.3 170.1 

Mitjana 

E 8 170.1 390.1 

Mitjana 

F 8 390.1 894.9 

G 12 894.9 1529.5 

H 12 1529.5 2614.6 

I 12 2614.6 4468.8 

J 16 4468.8 6652.6 

Llunyana Llunyana 
K 16 6652.6 9903.0 

L 16 9903.0 14741.7 

M 16 14741.7 21943.0 
 

 

Taula A3.2. Bullard B Table, amb la correcció en mGal a aplicar segons l’alçada en m (extret de LaFehr, 1991). 

Alçada mGal Alçada mGal Alçada mGal Alçada mGal 

0 0.000 1600 1.439 3200 1.071 4800 -1.099 

100 0.143 1700 1.469 3300 0.988 4900 -1.295 

200 0.279 1800 1.491 3400 0.898 5000 -1.497 

300 0.407 1900 1.507 3500 0.801 5100 -1.707 

400 0.529 2000 1.516 3600 0.697 5200 -1.923 

500 0.644 2100 1.518 3700 0.586 5300 -2.147 

600 0.751 2200 1.512 3800 0.468 5400 -2.377 

700 0.852 2300 1.500 3900 0.343 5500 -2.615 

800 0.945 2400 1.481 4000 0.211 5600 -2.859 

900 1.032 2500 1.454 4100 0.072 5700 -3.111 

1000 1.111 2600 1.420 4200 -0.074 5800 -3.370 

1100 1.183 2700 1.380 4300 -0.228 5900 -3.635 

1200 1.248 2800 1.332 4400 -0.388 6000 -3.908 

1300 1.307 2900 1.278 4500 -0.555 6100 -4.188 

1400 1.358 3000 1.216 4600 -0.729 6200 -4.475 

1500 1.402 3100 1.147 4700 -0.911 6300 -4.768 
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Taula A3.3. Taula amb les dades de la Fig. 16 de diferències entre repeticions. 

Primera mesura Repetició 

Diferència 

Estació mGal Estació mGal 

V4 4291.5063 V7 4291.4591 0.0471 

V18 4275.9201 V21 4275.9198 0.0003 

V27 4267.5549 V31 4267.5367 0.0182 

V31 4267.5367 V56 4267.5659 0.0291 

V38 4273.4356 V54 4273.4360 0.0004 

V41 4278.1952 V55 4278.2048 0.0096 

V43 4274.7502 V53 4274.7743 0.0241 
 

 

Taula A3.4. Diferència en mGal de la correcció d’aire lliure amb la fórmula de primer i segon ordre. 

Perfil Estació Fórmula 2n ordre Fórmula 1r ordre Diferència 

P1 V2 71.3336 71.2536 0.0800 

P1 V3 77.4192 77.3327 0.0865 

P1 V4 76.3435 76.2581 0.0854 

P1 V8 73.6191 73.5366 0.0825 

P1 V9 71.1872 71.1073 0.0799 

P1 V10 73.4297 73.3474 0.0823 

P1 V11 76.3265 76.2412 0.0854 

P1 V12 78.5045 78.4168 0.0877 

P1 V13 81.9920 81.9006 0.0914 

P1 V14 88.8470 88.7484 0.0986 

P1 V15 91.7027 91.6011 0.1015 

P1 V16 96.8582 96.7513 0.1069 

P1 V17 100.0487 99.9386 0.1102 

P1 V18 106.7735 106.6565 0.1170 

P1 V22 111.9858 111.8635 0.1223 

P1 V23 131.9498 131.8077 0.1421 

P2 V24 114.6690 114.5440 0.1251 

P2 V25 121.1206 120.9891 0.1315 

P2 V26 126.3927 126.2560 0.1367 

P2 V27 122.9836 122.8503 0.1333 

P2 V28 107.1260 107.0086 0.1174 

P2 V33 109.5609 109.4410 0.1199 

P2 V34 112.2947 112.1721 0.1226 

P2 V35 104.5172 104.4025 0.1147 

P2 V36 107.1566 107.0391 0.1174 
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P2 V37 109.2939 109.1743 0.1196 

P2 V38 104.7087 104.5938 0.1149 

P2 V39 98.1424 98.0342 0.1082 

P2 V42 103.1388 103.0255 0.1133 

P2 V43 102.0669 101.9547 0.1122 

P2 V47 98.3277 98.2194 0.1084 

P2 V48 101.9331 101.8210 0.1121 

P2 V49 97.5842 97.4766 0.1076 

P2 V50 102.2188 102.1065 0.1123 

P2 V51 92.9862 92.8834 0.1028 

 

Taula A3.5. Diferència de la correcció de Bouguer, segons es consideri un llosa horitzontal o esfèrica. Unitats 

en mGal.  

Perfil Estació Bouguer slab Spherical cap Diferència 

P1 V2 25.8430 26.1663 0.3233 

P1 V3 28.0479 28.3968 0.3489 

P1 V4 27.6581 28.0025 0.3444 

P1 V8 26.6711 27.0040 0.3329 

P1 V9 25.7900 26.1126 0.3227 

P1 V10 26.6024 26.9346 0.3321 

P1 V11 27.6520 27.9963 0.3443 

P1 V12 28.4411 28.7945 0.3535 

P1 V13 29.7046 30.0728 0.3682 

P1 V14 32.1882 32.5853 0.3970 

P1 V15 33.2229 33.6319 0.4090 

P1 V16 35.0908 35.5208 0.4299 

P1 V17 36.2468 36.6895 0.4427 

P1 V18 38.6833 39.1531 0.4698 

P1 V22 40.5719 41.0625 0.4907 

P1 V23 47.8054 48.3744 0.5690 

P2 V24 41.5441 42.0455 0.5015 

P2 V25 43.8816 44.4090 0.5274 

P2 V26 45.7919 46.3398 0.5479 

P2 V27 44.5567 45.0915 0.5348 

P2 V28 38.8110 39.2822 0.4712 

P2 V33 39.6932 40.1742 0.4809 

P2 V34 40.6838 41.1757 0.4919 

P2 V35 37.8658 38.3265 0.4607 

P2 V36 38.8221 39.2934 0.4713 

P2 V37 39.5965 40.0764 0.4799 

P2 V38 37.9352 38.3967 0.4615 

P2 V39 35.5561 35.9912 0.4351 

P2 V42 37.3664 37.8216 0.4552 
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P2 V43 36.9780 37.4289 0.4508 

P2 V47 35.6233 36.0591 0.4358 

P2 V48 36.9296 37.3799 0.4503 

P2 V49 35.3539 35.7867 0.4328 

P2 V50 37.0331 37.4845 0.4515 

P2 V51 33.6879 34.1023 0.4144 
 

 

 

Figura A3.3. Anomalia regional de Catalunya, calculada mitjançant la modelització 3D de la discontinuïtat 

escorça-mantell (IGC, 2012). 
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Figura A3.4. Anomalia regional de la zona d’estudi extreta del mapa de IGC (2012).  

 

 

Perfil 1 

Perfil 2 
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Figura A3.5. Anomalia de Bouguer mesurada a camp (calculada amb elevacions ortomètriques) en els perfils 1 

i 2. Aquesta mesura s’ha superposat sobre l’Anomalia de Bouguer de la base de dades SIGEOF de l’IGME: 

dades procedents de IGME (1977b) i ICC (1987). Unitats en mGal.  

 

Perfil 1 

Perfil 2 
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Figura A3.6. Profunditat del granit (de la Serralada Prelitoral) en sondejos entre La Garriga i Cànoves amb els 

quals s’estima el cabussament de la falla del Vallès entre 70 i 75° (IGME, 1986). 
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Figura A3.7. Mapa de gruixos de rebliment de conca obtingut a partir de perfils de MT i AMT. Escala 1:25000. 

Modificat de IGME (1979). La línia vermella indica la situació del perfil 1. 
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Annex 4: Registre fotogràfic 

 

Figura A4.1. Fotografia de camp on es mostra el gravímetre CG-6 i el receptor Trimble R8s. 
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Annex 5 

Taula on es recullen totes les mesures realitzades (bases, estacions i repeticions d’estacions) i amb les correccions aplicades. Les 

coordenades es troben en el sistema ETRS89 en UTM 31N. 

Estació Data 
Temps 
(h:m:s) 

Gravetat Relativa 
(mGal) 

Latitud (m) Longitud (m) 
Alçada 

El·lipsoïdal (m) 
Base Repetit 

V1 22/05/2018 11:46:54 4306.5688 440525.086 4606476.154 195.096 SI NO 

V2 22/05/2018 12:26:25 4296.4777 442135.459 4609009.905 230.593 NO NO 

V3 22/05/2018 12:47:33 4291.0670 441740.471 4609376.954 250.292 NO NO 

V4 22/05/2018 13:09:50 4291.4940 441609.005 4609565.457 246.810 NO NO 

V5 22/05/2018 13:52:45 4306.5609 440525.086 4606476.154 195.096 SI NO 

V6 23/05/2018 06:35:44 4306.5637 440525.086 4606476.154 195.096 SI NO 

V7 23/05/2018 07:22:53 4291.4457 441609.005 4609565.457 246.810 NO V4 

V8 23/05/2018 07:56:54 4292.3959 441287.368 4609968.436 237.991 NO NO 

V9 23/05/2018 08:18:48 4293.6593 441135.527 4610254.165 230.119 NO NO 

V10 23/05/2018 08:43:00 4291.4389 440846.078 4610809.057 237.378 NO NO 

V11 23/05/2018 09:12:55 4288.8232 440510.708 4611553.858 246.755 NO NO 

V12 23/05/2018 09:38:50 4287.4368 440193.897 4612064.751 253.805 NO NO 

V13 23/05/2018 10:09:50 4285.4972 439842.649 4612499.642 265.094 NO NO 

V14 23/05/2018 10:33:29 4281.3610 439468.842 4612705.942 287.284 NO NO 

V15 23/05/2018 11:11:04 4281.2043 439346.504 4613112.246 296.528 NO NO 

V16 23/05/2018 11:42:48 4279.0874 439218.182 4613358.147 313.217 NO NO 

V17 23/05/2018 12:06:20 4278.1518 439086.173 4613503.921 323.545 NO NO 

V18 23/05/2018 13:53:44 4275.8964 438887.569 4613779.040 345.314 NO NO 
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V19 23/05/2018 14:34:48 4306.5510 440525.086 4606476.154 195.096 SI NO 

V20 24/05/2018 07:19:32 4306.5535 440525.086 4606476.154 195.096 SI NO 

V21 24/05/2018 07:59:18 4275.8958 438887.569 4613779.040 345.314 NO V18 

V22 24/05/2018 08:21:11 4273.1830 438635.783 4614011.793 362.187 NO NO 

V23 24/05/2018 09:04:29 4260.7999 438449.055 4614457.865 426.815 NO NO 

V24 24/05/2018 10:27:33 4272.4147 441101.054 4616087.445 370.873 NO NO 

V25 24/05/2018 10:58:35 4268.4728 441294.749 4615740.581 391.758 NO NO 

V26 24/05/2018 11:38:29 4265.4224 441492.755 4615399.407 408.825 NO NO 

V27 24/05/2018 12:01:04 4267.5206 441631.573 4615240.011 397.789 NO NO 

V29 24/05/2018 15:13:07 4306.5333 440525.086 4606476.154 195.096 SI NO 

V30 29/05/2018 06:19:16 4309.3007 440525.086 4606476.154 195.096 SI NO 

V31 29/05/2018 07:09:06 4270.2615 441631.573 4615240.011 397.789 NO V27 

V32 29/05/2018 07:33:01 4279.8409 441800.008 4614876.953 346.455 NO V28 

V33 29/05/2018 07:52:25 4277.2873 441918.760 4614785.237 354.337 NO NO 

V34 29/05/2018 08:19:15 4274.1891 442247.815 4614674.071 363.187 NO NO 

V35 29/05/2018 08:43:31 4278.2985 442334.385 4614422.148 338.010 NO NO 

V36 29/05/2018 09:03:43 4276.1676 442526.839 4614347.485 346.554 NO NO 

V37 29/05/2018 09:28:04 4274.4241 442621.070 4614137.009 353.473 NO NO 

V38 29/05/2018 09:55:45 4276.1602 443147.715 4613617.019 338.630 NO NO 

V41 29/05/2018 11:22:39 4280.9197 443096.845 4614037.516 317.374 NO V39 

V42 29/05/2018 13:34:01 4276.8505 443332.670 4613262.250 333.548 NO NO 

V43 29/05/2018 13:52:28 4277.4747 443607.018 4613063.995 330.078 NO NO 

V44 29/05/2018 14:31:51 4309.3003 440525.086 4606476.154 195.096 SI NO 

V46 30/05/2018 07:25:02 4306.4649 440525.086 4606476.154 195.096 SI NO 
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V47 30/05/2018 08:21:11 4277.0401 443832.051 4612858.663 317.974 NO NO 

V49 30/05/2018 09:52:24 4277.6048 444503.074 4612122.556 315.567 NO NO 

V50 30/05/2018 10:17:50 4274.7206 444996.904 4611783.780 330.570 NO NO 

V51 30/05/2018 10:41:31 4281.4086 445291.383 4611535.500 300.683 NO NO 

V52 30/05/2018 11:08:10 4274.7396 444377.737 4612686.219 329.645 NO V48 

V53 30/05/2018 11:30:26 4274.6511 443607.018 4613063.995 330.078 NO V43 

V54 30/05/2018 11:49:00 4273.3118 443147.715 4613617.019 338.630 NO V38 

V55 30/05/2018 12:06:27 4278.0797 443096.845 4614037.516 317.374 NO V41 

V56 30/05/2018 12:29:58 4267.4396 441631.573 4615240.011 397.789 NO V31 

V57 30/05/2018 14:08:15 4306.4446 440525.086 4606476.154 195.096 SI NO 
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Annex 6 

Taula utilitzada en el càlcul de l’Anomalia de Bouguer. La gravetat absoluta i relativa es mostra en mGal, densitat en g/cm3, elevació en m i la 

latitud en coordenades geogràfiques en el sistema ETRS89. El perfil 1 comprèn les estacions V2 fins a V23 i el perfil 2 de V24 a V51. 

Estació Lp Latitud Elevació 
el·lipsoïdal 

ρ Lb gabs gobs gT δgFA δgBC δgatm δgTC 
AB 

Completa 

V2 4296.4871 41.6307 230.893 2.67 4306.5758 980268.2322 980258.1435 980315.7431 -71.3336 26.1663 0.8513 0.6580 -10.9230

V3 4291.0778 41.6340 250.592 2.67 4306.5758 980268.2322 980252.7342 980316.0375 -77.4192 28.3968 0.8494 0.5359 -12.8956

V4 4291.4827 41.6357 247.110 2.67 4306.5758 980268.2322 980253.1391 980316.1892 -76.3435 28.0025 0.8498 0.5623 -13.2971

V8 4292.4102 41.6393 238.291 2.67 4306.5758 980268.2322 980254.0666 980316.5132 -73.6191 27.0040 0.8506 0.6559 -14.3250

V9 4293.6741 41.6419 230.419 2.67 4306.5758 980268.2322 980255.3305 980316.7434 -71.1872 26.1126 0.8514 0.7330 -14.7539

V10 4291.4544 41.6468 237.678 2.67 4306.5758 980268.2322 980253.1108 980317.1904 -73.4297 26.9346 0.8507 0.7115 -16.0223

V11 4288.8395 41.6535 247.055 2.67 4306.5758 980268.2322 980250.4959 980317.7909 -76.3265 27.9963 0.8498 0.7916 -17.3234

V12 4287.4538 41.6581 254.105 2.67 4306.5758 980268.2322 980249.1102 980318.2022 -78.5045 28.7945 0.8491 0.8799 -17.6531

V13 4285.5150 41.6620 265.394 2.67 4306.5758 980268.2322 980247.1714 980318.5518 -81.9920 30.0728 0.8480 0.9879 -17.6253

V14 4281.3794 41.6638 287.584 2.67 4306.5758 980268.2322 980243.0358 980318.7162 -88.8470 32.5853 0.8458 0.9737 -17.5991

V15 4281.2237 41.6675 296.828 2.67 4306.5758 980268.2322 980242.8801 980319.0441 -91.7027 33.6319 0.8449 1.0378 -16.2106

V16 4279.1077 41.6697 313.517 2.67 4306.5758 980268.2322 980240.7641 980319.2422 -96.8582 35.5208 0.8433 1.1048 -15.1926

V17 4278.1727 41.6710 323.845 2.67 4306.5758 980268.2322 980239.8291 980319.3593 -100.0487 36.6895 0.8423 1.1316 -14.1972

V18 4275.9200 41.6734 345.614 2.67 4306.5758 980268.2322 980237.5764 980319.5806 -106.7735 39.1531 0.8402 1.2301 -12.3135

V22 4273.2079 41.6755 362.487 2.67 4306.5758 980268.2322 980234.8643 980319.7672 -111.9858 41.0625 0.8386 1.3594 -11.7817

V23 4260.8267 41.6795 427.115 2.67 4306.5758 980268.2322 980222.4831 980320.1269 -131.9498 48.3744 0.8324 1.7239 -11.5122

V24 4272.4450 41.6944 371.173 2.67 4306.5758 980268.2322 980234.1014 980321.4638 -114.6690 42.0455 0.8377 3.2897 -10.6114

V25 4268.5045 41.6913 392.058 2.67 4306.5758 980268.2322 980230.1609 980321.1844 -121.1206 44.4090 0.8357 2.5954 -10.8808
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V26 4265.4558 41.6882 409.125 2.67 4306.5758 980268.2322 980227.1122 980320.9096 -126.3927 46.3398 0.8341 2.2657 -10.6447

V27 4267.5525 41.6868 398.089 2.67 4306.5758 980268.2322 980229.2089 980320.7815 -122.9836 45.0915 0.8352 1.9988 -10.8465

V28 4277.1161 41.6835 346.755 2.67 4306.5758 980268.2322 980238.7725 980320.4887 -107.1260 39.2822 0.8401 2.0320 -11.0004

V33 4274.5625 41.6827 354.637 2.67 4306.5758 980268.2322 980236.2189 980320.4153 -109.5609 40.1742 0.8393 1.8423 -12.1281

V34 4271.4644 41.6817 363.487 2.67 4306.5758 980268.2322 980233.1208 980320.3275 -112.2947 41.1757 0.8385 1.6234 -13.6258

V35 4275.5738 41.6795 338.310 2.67 4306.5758 980268.2322 980237.2302 980320.1242 -104.5172 38.3265 0.8409 1.5683 -14.2941

V36 4273.4429 41.6788 346.854 2.67 4306.5758 980268.2322 980235.0993 980320.0650 -107.1566 39.2934 0.8401 1.4283 -14.8342

V37 4271.6994 41.6769 353.773 2.67 4306.5758 980268.2322 980233.3558 980319.8953 -109.2939 40.0764 0.8394 1.3893 -15.0932

V38 4273.4358 41.6723 338.930 2.67 4306.5758 980268.2322 980235.0922 980319.4778 -104.7087 38.3967 0.8409 1.1575 -16.0753

V39 4278.2000 41.6761 317.674 2.67 4306.5758 980268.2322 980239.8564 980319.8178 -98.1424 35.9912 0.8429 1.7328 -15.2345

V42 4274.1260 41.6691 333.848 2.67 4306.5758 980268.2322 980235.7824 980319.1919 -103.1388 37.8216 0.8413 1.0084 -16.2425

V43 4274.7623 41.6673 330.378 2.67 4306.5758 980268.2322 980236.4187 980319.0332 -102.0669 37.4289 0.8417 0.9447 -16.1901

V47 4277.1539 41.6655 318.274 2.67 4306.5758 980268.2322 980238.8103 980318.8685 -98.3277 36.0591 0.8429 0.8934 -16.0532

V48 4274.8617 41.6640 329.945 2.67 4306.5758 980268.2322 980236.5181 980318.7324 -101.9331 37.3799 0.8417 0.9517 -15.8676

V49 4277.7232 41.6589 315.867 2.67 4306.5758 980268.2322 980239.3796 980318.2770 -97.5842 35.7867 0.8431 0.7970 -15.4598

V50 4274.8402 41.6559 330.870 2.67 4306.5758 980268.2322 980236.4966 980318.0059 -102.2188 37.4845 0.8416 0.8807 -15.0527

V51 4281.5294 41.6537 300.983 2.67 4306.5758 980268.2322 980243.1858 980317.8068 -92.9862 34.1023 0.8445 0.7159 -14.1767
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Annex 7 

Anomalia de Bouguer i anomalia separada en les components Regional i Residual en 

mGal. Aquesta anomalia està recalculada utilitzant elevacions ortomètriques i la 

metodologia de Marzán i Fernandez (2010), per tal de poder ser comparada amb els 

valors del Mapa gravimètric de Catalunya 1:250000 de l’IGC (2012), d’on prové 

l’anomalia regional.  

Perfil Estació 
Anomalia 
Bouguer 

Anomalia 
Regional 

Anomalia 
Residual 

P1 V2 -21.3276 -10.9375 -10.3901

P1 V3 -23.2808 -11.5625 -11.7183

P1 V4 -23.6875 -11.5625 -12.1250

P1 V8 -24.7282 -12.1875 -12.5407

P1 V9 -25.1679 -12.8125 -12.3554

P1 V10 -26.4327 -13.4375 -12.9952

P1 V11 -27.7301 -14.3750 -13.3551

P1 V12 -28.0569 -15.0000 -13.0569

P1 V13 -28.0211 -15.6250 -12.3961

P1 V14 -27.9726 -15.9375 -12.0351

P1 V15 -26.5779 -16.5625 -10.0154

P1 V16 -25.5448 -16.8750 -8.6698

P1 V17 -24.5404 -17.1875 -7.3529

P1 V18 -22.6368 -17.5000 -5.1368

P1 V22 -22.0900 -17.8125 -4.2775

P1 V23 -21.7590 -18.4375 -3.3215

P2 V24 -20.9311 -18.4375 -2.4936

P2 V25 -21.1745 -17.8125 -3.3620

P2 V26 -20.9171 -17.5000 -3.4171

P2 V27 -21.1280 -17.1875 -3.9405

P2 V28 -21.3317 -16.5625 -4.7692

P2 V33 -22.4502 -16.5625 -5.8877

P2 V34 -23.9370 -16.2500 -7.6870

P2 V35 -24.6292 -15.9375 -8.6917

P2 V36 -25.1593 -15.6250 -9.5343

P2 V37 -25.4090 -15.3125 -10.0965

P2 V38 -26.4009 -14.6875 -11.7134

P2 V39 -25.5867 -15.0000 -10.5867

P2 V42 -26.5695 -14.0625 -12.5070

P2 V43 -26.5186 -13.7500 -12.7686

P2 V47 -26.3924 -13.4375 -12.9549

P2 V48 -26.1926 -12.8125 -13.3801

P2 V49 -25.7946 -12.1875 -13.6071

P2 V50 -25.3686 -11.5625 -13.8061

P2 V51 -24.5215 -11.2500 -13.2715




