
RISC SÍSMIC

Els estudis paleosísmics han determinat que en els darrers
12500 anys la falla ha provocat almenys 5 terratrèmols

RISC VOLCÀNIC

En els darrers cinc anys s’han registrat vuit crisis sísmiques a
la zona del volcà. Els terratrèmols es van produir a més de 30
km de profunditat. En la darrera crisi, el 20% dels terratrèmols
van ser a profunditats de 15 km. Fig. mod. IGN 2021

RISC D’INUNDACIONS

Les recurrències calculades són de:
- 10 anys: crescuda de 2 m
- 100 anys: crescuda de 5 m
- 500 anys: crescuda de 10 m

RISC DE TSUNAMI

La recurrències calculades d’un tsunami segons el fenomen
desencadenant són:

- 100000 anys: col·lapse d’un edifici volcànic proper
- 20000 anys: terratrèmol submarí
- 10 Ma: caiguda d’un meteorit

RISC D’EROSIÓ LITORAL

Les preses construïdes aigües amunt del riu els darrers anys
han fet disminuir l’aportació de sediments en el delta. Els
temporals marins cada 5 anys fan retrocedir el delta 2 metres.

RISC DE COL·LAPSE O SUBSIDÈNCIA

En la zona s’han observat esquerdes verticals, augmentant la
seva amplada. També s’ha calculat una subsidència de 0,5
mm/any. Fig. mod. ICGC, 2017

RISC DE DESPRENIMENT

Es calculen petits despreniments (~1 m3) cada any.
Prèviament, s’analitzen fractures creixents. Fig. Royán
Cordero, 2015

RISC D’ESLLAVISSADA

El risc d’esllavissada és difícil de calcular. Se n’han
cartografiat 4 de properes en terrenys semblants que
s’haurien produït en el darrer interglacial (11500 anys).

Es dedueix que augmenta amb les pluges torrencials, que
augmentaran amb el canvi climàtic. El terreny és argilós i
l’orientació dels plans d’estratificació cabussen en la mateixa
direcció que ho fa el pendent.

RISC INDUÏT

Les basses de l’explotació minera se segueixen usant per a
emmagatzemar la ganga i altres residus miners.

Estudis geotècnics independents creuen que aquestes
basses tenen una vida útil de 100 anys.

El deteriorament de les instal·lacions pot desencadenar en
esquerdes i fissures.




