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Singularitats del patrimoni geològic

Sensibilitat

Escala

Temps

Relació amb l’activitat humana

Recurs no renovable
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Qüestió de sensibilitat



4



Qüestió d’escala

A quina escala espacial es presenta el patrimoni geològic?
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Qüestió de temps

Quantitats que no caben en tots els caps
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 El PIB de Japó va ser de 4.432 milions d’euros el 2020

 El premi més alt repartit a l’Euromillones van ser 183 milions d’euros

 La Lluna està a 356.400 km de la Terra

 El Sol està a 149.500.000 km de la Terra

 Alfa Centauri està a 41.300.000.000.000 km de la Terra 

 L’Homo sapiens va aparèixer fa 100.000 anys

 Els mamífers van aparèixer fa 220 milions d’anys i els rèptils fa 300ma

 Fa 600 ma van aparèixer els primers organismes pluricel·lulars

 Fa 2.100 ma apareix la cèl·lula eucariota (i la procariota fa 3.900 ma)

 La Terra té 4.500 milions d’anys, el Sol 4.650 ma i l’univers 13.800 ma



Relació amb l’activitat humana
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El patrimoni geològic és un recurs no renovable

La majoria d’impactes sobre el patrimoni geològic implica la 

seva destrucció per sempre
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El patrimoni geològic és vulnerable

Factors que incideixen sobre la conservació del patrimoni geològic
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Medi
Geològic

Vies de Comunicació
Destrucció/ocultació d’afloraments

Amenaces i impactes 
d’origen antròpic

Urbanització/Infraestructures
Destrucció i ocultació irreversible
Modificació dels processos naturals

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

Creixement natural de la vegetació
Ocultació d’afloraments i dificultat d’accés

Activitats extractives 
Creació/destrucció/ocultació d’afloraments 

Residus
Degradació i ocultació d’afloraments

Altres
Espoli de roques, minerals i/o fòssils, actes de
vandalisme, degradació per freqüentació
Activitats científiques, altres

Amenaces i impactes
d’origen natural

Incendis
Degradació d’afloraments

Especial rellevància de la prevenció



Legislació de referència

 Catalunya

 Espanya

 Europa

 Món
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 Llei 12/1985, d’espais naturals

 Llei 9/1993, de patrimoni cultural

 Llei 42/2007, de patrimoni natural i biodiversitat

 Llei 30/2014, de parcs nacionals

 45/2007, per al desenvolupament sostenible del medi rural

 Llei 16/1985, de patrimoni històric espanyol

 Recomanació Rec(2004)3 del Consell d’Europa

 Convenció sobre patrimoni mundial, cultural i natural París 

1972

 Resolucions del Congrés Mundial de Conservació de la 

Natura UICN: 2008 Barcelona, 2012 Jeju, 2016 Hawaii, 

2020 Marsella

 Resolucions Congrés Mundial de Parcs any 2014 Sydney



Inventaris de patrimoni geològic

 Escales de treball

General

En una comarca, en un municipi

En un àmbit fisiogràfic

En un espai protegit concret

 Inventaris exhaustius versus inventaris selectius

 Inventaris temàtics versus inventaris holístics

L’eina de coneixement necessària per desplegar els manaments

de la normativa, les mesures de preservació necessàries i la 

potencialitat d’ús dels espais
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El valor del patrimoni

 Representativitat

▪ Tipisme en un àmbit concret

▪ Exemple d’un fenomen determinat

 Singularitat, Raresa, Unicitat, Excepcionalitat

 Diversitat

 Contingut estètic, valor històric, potencialitat d’ús divulgatiu, didàctic, 

científic, recreatiu, existència d’altres valors patrimonials, fragilitat, estat

de conservació…

 Tots aquests paràmetres es poden valorar amb metodologies

estandaritzades

 Cal incloure-hi informació diagnòstica, la qual també es pot valorar amb

metodologies estandaritzades

Criteris
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Inventari d’espais d’interés geològic de Catalunya (IEIGC)

 157 EIG

General, holístic, selectiu
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Cuenca del Ebro

201-225

Dominio Pirenaico

101-170

Depr. 
Neògenes

Depr. 
Neògenes

Dominio Catalánide

301-362



Inventari d’espais d’interés geològic de Catalunya (IEIGC)

 Localització i accès

 Valors geològics

 Valors com a recurs

 Descripció geológica

 Informació complementària

 Informació gràfica

 Cartografia

Informació que conté
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Figures de protecció i gestió del patrimoni geològic

 Espais naturals protegits

▪ “Monumento Natural” 

▪ Reserves de la Biosfera: Urdaibai

▪ Biòtops (!)

▪ Reserves naturals 

 Jaciments protegits per la normativa 

de patrimoni cultural 

▪ Inventari de jaciments paleontològics 

▪ BCIL/BCIN

 “Geoparcs”

 Parcs geològics (!)

 ...
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Valorització del patrimoni geològic 

Geolodia
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Olimpíades de geologia i Premis Ciencia en Acción



Valorització del patrimoni geològic
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Global Geoparks Network

La dèria dels geoparcs

22



European Geoparks Network
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Valorització del patrimoni geològic 

24

Geoparcs a Catalunya
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Pirineus Geological Open Museum (Tremp)
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https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactu

acio/patrimoni_natural/patrimoni-geologic/

http://www.sociedadgeologica.es/

www.geoparques.eu

https://www.igme.es/patrimonio/
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http://www.igme.es/patrimonio
http://www.geoparques.eu/

