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Unitats Hidrogeològiques
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Unitats hidrogeològiques (en base a les unitats litològiques)
Fulls del tall 1:50.000 que inclouen la Província de Barcelona i el Parc Natural del Montseny dins
la província de Girona
gener 2007
Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia de la UAB
Diputació de Barcelona. Contacte: Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (OTPAT),
Àrea d’Espais Naturals, ot.territorial@diba.cat.
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Reclassificació en 15 categories del camp Epígraf de la base geològica del MAGNA en funció de
la litologia, l’edat i les característiques hidrogeològiques dels materials, tenint en compte el
comportament hidrogeològic d’uns sectors utilitzats com a exemple. El llistat d’unitats
hidrogeològiques segueix un ordre aproximat de més a menys interès hidrogeològic de la
formació per a ser utilitzada com a aqüífer.
Mapes geològics a escala 1:50000 del pla Magna del IGME, digitalitzats pel ICC-DMA
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UTM (Universal Transversa Mercator)
Internacional
Europeu 1950
Meridià de Greenwich
Nivell mitjà del mar a Alacant
UTM- fus 31N-UB/ICC
metres
1:50.000
5 metres
Windows ANSI (88, 0x58)
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EPIGRAF: Epígraf de la base geològica del pla MAGNA
CD_AQUIF: Codi de la unitat hidrogeològica
DS_AQUIF: Descripció de la unitat hidrogeològica
DS_GUL: Grans unitats litològiques
LITO1: Litologia predominant
LITO2: Altra litologia present (2)
LITO3: Altra litologia present (3)
LITO4: Altra litologia present (4)
LITO5: Altra litologia present (5)
ERA: Era
PERIODE: Període
EPOCA: Època
EDAT: Edat
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