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ANÀLISI DE CONQUES  

Programa 2007-2008 
Responsable de l’assignatura: Eduard Remacha Grau 

 

 
 

 
PROGRAMA DE TEORIA 

Impartida per: Eduard Remacha Grau 
 
 

 

1.- INTRODUCCIÓ 

Concepte de conca. Objectius de l’Anàlisi de Conques. Relació entre Anàlisi de Conques i altres disciplines 
geològiques i altres ciències. Concepte modern i noves tendències. 
 

2.- EINES DE L´ANÀLISI DE CONQUES 

2.1.- Revisió crítica de conceptes d’Estratigrafia Seqüencial.  
 

3.- DADES DE SUPERFICIE D’INTERÈS PER L’ANÀLISI DE CONQUES. 

 3.1.- Mapes geològics. 
 Litològics de superfície.  
 Fotogeològics: Fotogeologia, fotohoritzonts i fotofàcies. Mapes litològics de subsòl. Mapes 

d`isopaques. 
3.2.- La secció estratigràfica amb dades de superfície.  

 Tipus de seccions estratigràfiques. Procediments de confecció al camp i al gabinet. Eines. La seva 
representació. 

3.3.- La correlació. Talls geològics.  
 Pannells de correlació. El valor de les correlacions. Diferents tipus de correlacions i el seu valor. 

Correlacions en base a unitats genètiques. Representació gràfica 
 

4.- DADES DE SUBSÒL D’INTERÈS PER L’ANÀLISI DE CONQUES. 

4.1.- La secció estratigràfica de subsòl:  
 Introducció a les diagrafies de pou.  
 Tipus de diagrafies més usats en l’Anàlisi de Conques:  

o Logs caliper,  
o Log de temperatura,  
o SP i resistivitat,  
o GR’s, sònic,  
o altres tipus de logs.  
o La correlació de logs.  
o Correlació de logs.  

4.2.- Perfils de reflexió sísmica.  
 Introducció. Com es genera un perfil de reflexió. Els perfils sísmics comparats amb les seccions 

geològiques convencionals. Problemes dels perfils sísmics.  
 Interpretació de les reflexions sísmiques.  

o Reflectors continus.  
o Clinoformes.  
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o Discordances.  
 Truncament erosional.  
 Onlap.  
 Altres relacions dels reflectors:  

 downlap,  

 toplap,  

 offlap.  
 Característiques estructurals en perfils sísmics. Problemes d’enregistrament. 
  Fàcies sísmiques.  
 Associació de perfils sísmics amb les seccions convencionals derivades de dades de superfície. Línies 

sísmiques i logs. 
 Interpretació de les línies sísmiques.  
 Estratigrafia Sísmica.  

 

5.- INTERPRETACIONS DE CONJUNT USANT DADES DE SUPERFICIE I DADES DE SUBSÒL 

5.1.- Esratigrafia seqüencial. Conceptes bàsics. Revisió. 
 Estratigrafia genètica integrada: 

o Unitats estratigràfiques d’interès en l’Anàlisi de Conques. 
o Unitats estratigràfiques convencionals formals 
o Unitats genètiques. Seqüències deposicionals. Unitats al.loestratigràfiques 
o La modelització 3D i 4D 

 

6.- LA SUBSIDENCIA COM A FACTOR DE CONTROL EN L'ANALISI DE CONQUES. 

Concepte i mecanismes primaris de la subsidència. Anàlisi de la subsidència. Introducció a l’anàlisi 
geohistòric. Descompactació de sediments. Diagrames geohistòrics. "Backstripping". 
 

7.- ESTRATIGRAFIA SEQÜENCIAL  

7.1.- Introducció 
7.2.- Acomodació 
7.3.- Paraseqüències 
7.4 .- Grups de paraseqüències 
7.5.- Seqüències deposicionals 
7.6.- Superfícies d’interès i el problema de les paraseqüències 
7.7.- Diagrames de Wheeler i Fisher 
7.8.- Concepte de règim 

 La taxa d’aport de sediment.  
 El tipus d'aport sedimentari.  
 Canvis relatius del nivell del mar: globals; regionals i per compactació.  
 Funció de transport dispersiu de sediment.  
 Energia del fluïdes.  
 Sistema de dispersió de sediment.  
 Taxa de transport de sediment.  

7.9.- Aplicacions del concepte de règim deposicional. Perfil gradat fluvial. Perfil d'equilibri isostàtic. Perfil 
d'equilibri costaner. Exemples. Un problema: el concepte de règim i els sediments profons. 
 

8.- TIPUS DE CONQUES I ESTIL DEPOSICIONAL. 

Classificacions dels diferents tipus de conques. Classificacions de Dickinson; Bally & Snelson; Halbouty; 
Fischer y Kleme; Kingston. Avantatges i inconvenients dels diferents tipus de classificacions.  
 
8.1.- Conques en l'interior de zones estables.  Aspectes generals. Mecanismes de formació. Tipus. Estil 
deposicional del seu rebliment. Exemples. 
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8.2.- Rifts. Aspectes generals. Mecanismes de formació. Estil deposicional en el seu rebliment. Relacions 
tectònica-sedimentació. Exemples. 
 
8.3.- Conques en marges continentals passius. Aspectes generals. La plataforma continental. Mecanismes de 
formació i la seva evolució. Les variables geohistòriques i la seva intervenció en la formació de la plataforma. 
Concepte de plataforma en equilibri. Estil deposicional en la plataforma. Balanç entre tectònica, 
sedimentació i eustatisme. La transició entre la plataforma continental i la plana abisal. Característiques, 
factors de control principal en la sedimentació i estil deposicional. La plana abisal. Característiques i estil 
deposicional. Exemples actuals i fòssils. 
 
8.4.- Aulacògens. Aspectes generals. Mecanismes de formació. Estil deposicional en el seu rebliment. 
Relacions entre tectònica, sedimentació i eustatisme. Evolució dels aulacògens. Reconsideració d'aquest 
tipus de conques. Exemples: la Serralada Ibèrica i la seva concepció actual.  
 
8.5.- Conques lligades a sistemes de falles "strike-slip". Reconeixement de zones mòbils per dinàmica de 
falles "strike-slip". Tipus de conques lligades a zones de "strike-slip". Mecanismes per la formació de conques 
"pull-apart". Seqüència evolutiva d'una conca "pull-apart". Estil deposicional en el seu rebliment. Relacions 
entre tectònica, sedimentació i eustatisme. Conques "pull-apart" associades amb regions de litosfera en 
compressió. Exemples: el Golf de Califòrnia; conques associades als Catalànids. 
 
8.6.- Complexes arc-solc. Aspectes generals. Elements dels complexes arc-solc. Conques en els complexes 
arc-solc de sistemes de marge continental i de sistemes intraoceànics. Estil deposicional en el rebliment de 
cada tipus de conca. 
 
8.7.- Conques d'avantpaís. Aspectes generals. Tipus de conques d'avantpaís. Comportament de la litosfera 
associada a les conques d'avantpaís. Història de la subsidència i mobilitat dels depocentres. Evolució 
estructural. Estil deposicional en el seu rebliment. Relacions entre tectònica, sedimentació i eustatisme. 
Aspectes petrogràfics de les conques d'avantpaís. Evolució d'una conca d'avanpaís. Les conquès d'avantpaís 
dels Pirineus, les Bètiques, Alps i Apenins. 

 
 

 
 
 

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES 
Impartides per: Eduard Remacha 

Col·laboració de Marc Angles 
 
 

INTERPRETACIÓ SíSMICA 

 
1.- Exercicis d’introducció a la interpretació.  
Conjunt d’exercicis a realitzar, 2 d’ells a classe, possiblement al SEMINARI D’ESTRATIGRAFIA, i la resta a casa 
Objectiu: Introduir a l’alumne en el tractament de seccions sísmiques per aconseguir la seva interpretació: 

 Identificació i traçat de reflectors: traçat d’amplituds negatives i “line drawings” 

 Identificació d’acabament de reflectors i els seus tipus: onlap, downlap, toplap i truncació 
erosional 

 Traçat de superfícies d’nterès: límits de seqüència, superfícies transgressives i de màxima 
inundació; discordances i altres discontinuïtats 

 Identificació de tractes de sistemes: tracte de sistemes de nivell del mar baix (lowstand systems 
tract), tracte de sistemes transgressiu, tracte de sistemes de nivell del mar alt i tracte de sistemes 
de l’estatge de caiguda del nivell del mar 
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 Descripció d’unitats: segons els seus atributs de reflexió sísmica per identificació de característiques 
dels seus reflectors; segons la interpretació dels sistemes i ambients deposicionals interpretats. 

 Representació de cossos sedimentaris i els seus atributs geomètrics 

 Presentació integrada de resultats 
A sorteig: Presentació i defensa oral amb suport Power Point o PDF dels exercicis del bloc 1 
Lliurament d’exercicis: 31 de març 
 
 
2.- Interpretació avançada de seccions sísmiques. 
Conjunt d’exercicis a realitzar a casa sobre: 

 Diagrames de Wheeler i Fisher de casos d’estudi solucionats satisfactòriament en el bloc 1 

 Estudi de casos de conques distensives, compressives i d’strike-slip. 

 Anàlisi del context tectònic i principalment de la sedimentació de les conques sedimentaries 
associades 

 Presentació de resultats 
A sorteig: Presentació i defensa oral amb suport Power Point o PDF del exercicis del bloc 2, un d’ells a 
entregar com a pregunta de l’examen final. 
Lliurament d’exercicis: 15 de maig, menys el destinat a pregunta d’examen que s’haurà d’entregar aquell dia 
perfectament acabat i just prèviament a la realització de la prova escrita (condició sine qua non per a poder 
fer l’examen).  
 
 

INTERPRETACIÓ I CORRELACIÓ DE DIAGRAFIES 

 
Conjunt d’exercicis a realitzar a casa més un primer cas d’exemple a classe, sobre les diagrafies més usades 
en treballs d’anàlisi de conques 
Objectiu: Introduir a l’alumne en el tractament de diagrafies i la seva interpretació: 
 

 Exemples de diagrafies SP, GR i FMI 
o Anàlisi de ciclicitat i % de gres vs lutita. Tractament d’un cas a classe la resta a casa fins 

completar l’exercici. 
o Correlació de logs SP i GR, 1 exercici discutit  a classe per a introduir la metodologia. La 

resta a desenvolupar a casa 
o Anàlisi de fàcies a partir d’un FMI 
o Integració de logs i combinacions, segons els interessos 

 Integració de logs i sísmica 
A sorteig: presentació i defensa oral, amb suport Power Point o pdf, dels exercicis o parts a determinar d’ells 
Lliurament d’exercicis: 11 de juny, just prèviament a la realització de la prova escrita de l’examen (condició 
sine qua non per a poder fer-lo).  
 
 
 

PRÀCTIQUES DE CAMP 

 
Lloc: Extrem occidental de la conca d’Ager-Tremp-Graus, de la vall del riu Ésera fins la  transició i evolució a 
la part interna de la conca foredeep de l’Eocè sudpirinenc i el seu ompliment fins l’abandonament dels 
medis profunds per deltes i sediments al·luvials, a la Comarca de Sobrarbe (Alt Aragó, prov. d’Osca).   
Centre de base: Hotel Revestido a Escalona (9 Km al N d’Aínsa, en direcció a França per Bielsa) 
 
Nota: En comparació a altres anys, es creu convenient ampliar notablement la feina personal dels alumnes 
sobre el terreny, en detriment de feina que altres anys havien de realitzar els alumnes a casa i un cop 
acabada la sortida. La darrera s’intenta minimitzar-la. 
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Organització i dates: Els alumnes s’hauran d’organitzar ells mateixos en tres grups (G1, G2 i G3) de nombre 
estrictament equitatiu, segons els seus propis interessos. La constitució dels grups ha de ser lliurada al 
professor avanç del dia 26 de febrer. 

 
 
 
 
 
Dates: 
G1.- Del 2, 3, 4 al 5 d'abril 
G2.- Del 9, 10, 11 al 12 d'abril 
G3.- Del 16, 17, 18 al 19 d'abril 
 
Lliurament d’exercicis:  15 de Maig 
 
 

 
 

 
 
 
 

Classes teòriques – Aula C1-013 

 

FEBRER 

L M X J V S D 

    
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 
  

MARÇ 

L M X J V S D 

     
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
      

ABRIL 

L M X J V S D 

 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

ABRIL 

L M X J V S D 

 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 
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14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 
    

MAIG 

L M X J V S D 

   
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 
 

 
38 dies de classe = 38 hores de teoria 
 
 
 

Exàmens 

 

JUNY 

L M X J V S D 

      
1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 
      

 

SETEMBRE 

L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 
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Lliurament d’exercicis: 
 

 31 de març: bloc 1 d’exercicis de sísmica 

 15 de maig: bloc 2 d’exercicis de sísmica menys el destinat a la pregunta d’examen 

 15 de Maig: exercicis de les pràctiques de camp 
 

 11 de juny: a l’hora de l’examen, tots els treballs que s’hagin demanat explícitament (condició sine 
qua non per a fer l’exàmen) 

 

 Per l’examen de setembre: 
No s’avaluen exercicis que no siguin preguntes d’examen (no cal entregar els exercicis fets al llarg 
del curs, doncs hi haurà preguntes específiques que impliquen haver assolit els coneixements 
adquirits mitjançant la realització dels exercicis de pràctiques, tant de camp com qualsevulla altra 
mena). 

 


