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RESUM 
 
A la zona d’estudi de la present tesina hi va haver una forta explotació d’àrids que va 
començar de manera intensiva a la dècada dels anys 80 fins a principis dels anys 90 del 
segle passat. 
 
La problemàtica rau quan, a la zona on s’hi havien extret els àrids per a la construcció es 
decideix reomplir aquest espai de residus urbans i/o industrials, sense establir mesures de 
control. La major part dels residus eren procedents de l’àrea metropolitana de Barcelona.  
 
La falta de legislació ambiental durant aquesta dècada van propiciar que aquests fenòmens 
es repetissin en diferents zones del delta del Llobregat. 
 
L’últim estudi dut a terme en aquesta zona, ara fa 10 anys, mostra l’existència d’un focus 
contaminant  degut a la mescla entre les aigües subterrànies i els lixiviats generats a la zona 
d’extracció i ompliment. 
 
El cas que s’estudia tracta de continuar la investigació realitzada per tal d’aportar dades 
actuals sobre l’estat del subsòl en aquesta zona i caracteritzar la contaminació que hi pugui 
haver. 
 
Per tal de realitzar aquest estudi s’utilitza la tècnica de prospecció elèctrica ja que té 
l’avantatge de ser un mètode no destructiu, capaç d’oferir una visió general en profunditat de 
la zona que s’estudia i és la millor eina en relació entre el volum d’informació aportada, amb 
el baix temps i el baix cost de la seva execució. 
 
El mètode geofísic utilitzat és la tomografia elèctrica. A través d’aquesta tècnica s’ha 
caracteritzat l’estructura del subsòl mitjançant el mètode de resistivitats per obtenir 
pseudoseccions. Aquest mètode és descrit en detall així com el procés a seguir des de 
l’adquisició de les dades de camp fins a la sortida gràfica, després d’un processat mitjançat 
les tècniques de modelització directa de la diferència finita, utilitzant el software RES2DINV. 
 
Les pseudoseccions, que representen els valors de resistivitat dels materials, donen 
informació de la composició del subsòl i de la seva estructura. Mitjançant la seva 
interpretació, s’ha pogut identificar zones amb contrast de resistivitats, fet que ha ajudat a 
caracteritzar el subsòl afectat per la contaminació de lixiviats. 
 
Per últim s’han exposat possibles mesures correctores que es podrien dur a terme a la zona 
d’estudi. 
  



	  

ABSTRACT 
 
The studied area in this report was affected by a high aggregate exploitation on the 80s and 
early 90s. 

The problem begun when the authorities decided to fill the area with urban wastes, most of 
them from the metropolitan area of Barcelona. The lack of legislation made that the facts 
were repeated several times in the Llobregat delta area. 

The last report done on this zone, 10 years ago, shows the existence of a contaminant focus 
due to the mix of underground water and the leachate of the urban wastes. 

In order to realize the study, it has been used a non-destructive method called "electrical 
prospecting". This method offers a clear on profundity vision of the studied area. It is the best 
tool regarding time required, the cost and the gathered info. 

The geophysical method used is electrical tomography. This method allows to characterize 
the subsurface structure by using resistivity to get pseudosections. This method is described 
with detail as well as the followed process from gathering the information on the field, to 
reach the graphical results using direct modulation of finite differences. The software pack 
used is called RES2DINV. 
 
The pseudosections, that represent the resistivity’s values of the material, give information 
on the composition of the subsoil and his structure. With their interpretation, its possible to 
identify areas with contrast in resistivitys, which has helped to characterize the subsurface 
affected by pollution from leachate. 
 
Finally we show some possible corrective measures that could be carried out in the studied 
area. 
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