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1 Introducció 
 
A inicis del segle XX la ciutat de Barcelona va iniciar una forta industrialització, degut a això 
Sant Adrià del Besòs, municipi situat a la desembocadura del riu Besòs, i la zona dels voltants 
van prendre una importància molt gran degut a la facilitat d’obtenir-ne aigua dels aqüífers 
existents en el delta format per aquest riu, arribant a convertir-la en la més industrialitzada 
d’Espanya i modificant-ne la seva hidrologia. Aquest fet ha comportat problemes provocats per 
l’aigua en el sòl degut a que dita modificació no ha estat controlada ni gestionada. Per un bon 
control són necessaris uns certs coneixements del subsòl d’aquesta zona. 
 
 

1.1 Situació Geogràfica 
 
El delta del Besòs es troba al nord-est de la ciutat de Barcelona, a la costa est de la península 
Ibèrica. Degut a la seva situació estratègica al costat d’una gran ciutat, el seu sòl ha patit una 
gran urbanització, albergant parcialment o totalment les poblacions de Sant Adrià del Besòs, 
Barcelona, Santa Coloma de Gramanet i Badalona (figura 1.1). 
 

 
 
Figura 1.1 - Mapa de la situació del delta del Besòs. Les poblacions de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona 
i Santa Coloma de Gramanet tenen part de sòl deltaic. (ICC) 
 
 
Històricament el delta del Besòs no ha estat molt poblat degut a la naturalesa del terreny, amb 
aiguamolls i vernedes espesses, i a les “besosades” (nom que reben les riuades del Besòs), 
algunes de les quals han esdevingut catastròfiques. No va ser fins a inicis del segle XX amb 
l’arribada de la indústria que la població va augmentar, fet en el que també va influir la 
proximitat de Barcelona i Badalona. 
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1.2 Situació Geològica 
 
Geològicament el delta del Besòs es situa a peu de la vessant sud de la Serralada Litoral 
Catalana, que forma part del conjunt d’orientació NE-SW conegut amb el nom de Catalànids. 
Aquesta serralada es travessada pel riu Besòs, deixant al sud-oest la Serra de Collserola 
formada per pissarres del paleozoic i al nord-est la serralada de Marina on afloren granits del 
paleozoic (figura 1.2). Un cop ha travessat la serralada litoral catalana, el riu s’estén sobre una 
plana fluvio-deltàica que erosiona i s’encaixa sobre materials fluvials i de desmunt del 
pleistocè, els quals es troben sobre un sòcol format principalment per pissarres, granits i argiles 
margoses, els mateixos materials que afloren a la Serralada Litoral Catalana. El delta 
pròpiament dit correspon als materials dipositats pel riu Besòs durant la època Holocena, que va 
dels últims 10.000 anys a l’actualitat, dins del període del quaternari. 
 
 

 
 
Figura 1.2 - Geologia local del delta del Besòs (Ondiviela, M., 2002). 
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A continuació es farà una breu explicació dels materials que s’hi troben segons estudis fets a la 
zona. La distribució d’aquests materials segons els diferents estudis que els han determinat es 
poden veure als talls geològics que s’han pogut recopilar i que es mostren a l’apartat 
d’antecedents. 
 
Paleozoic 
 

• Pissarres fosques: Són d’edat silúrica i es troben formant part del sòcol a la zona de 
Montcada. 

 
• Granits i granitoids: Contenen dics d’aplites, pòrfirs i pegmatites entre d’altres. 

Presenten una aurèola metamòrfica composta per corneanes, micrites i sericites. Els 
trobem formant el sòcol a partir de l’anomenada Central Besòs i desapareixen abans 
d’arribar  a Sant Adrià del Besòs. 

 
Terciari 
 

• Argiles verdoses (margues blaves): Són argiles molt compactes amb colors grisos, 
verds i grocs, podent arribar a blavoses, per això també se’ls anomena margues blaves o 
localment “fetge de vaca”. S’hi poden trobar restes de closques i freqüentment 
carbonats. Són de l’època pliocena i es troben a partir de Sant Adrià de Besòs, arribant 
als 150 metres de potència a la costa. La formació d’aquests materials podria tenir 
l’origen en un pantà. 

 
Quaternari 
 

• Graves polimíctiques subanguloses amb intercalacions d’argiles roges: També s’hi 
poden trobar intercalacions de sorres heteromètriques i llims marró-vermellós. Hi ha la 
presència de nivells cimentats per calcretes de CaCO3, d’intercalacions de matèria 
orgànica i d’òxids a la base. Es tracten de materials de desmunt i per tant es troben 
sobretot a les vores del cos deltaic. 

 
• Graves i sorres subarrodonides alternades: Està constituït per sorres de gra mig a fi 

amb una proporció reduïda de matriu argilosa. Ocasionalment es poden afegir petits 
dipòsits de geometria lenticular d’argiles grises orgàniques. Tenen un contingut variable 
de graves d’origen carbonatat disperses que arriben a formar nivells lenticulars de 
potència mètrica i continuïtat lateral decamètrica. Hi ha presència de nòduls 
carbonatats. Es troben al llarg del riu perdent potència cap als laterals i és d’origen 
fluvio-deltaic. 

 
• Llims i argiles: Argiles fosques amb mica que lateralment passa a intercalacions de 

llims i sorres fines de color negres amb miques i restes vegetals. Es localitzen al llarg 
del riu a partir de Santa Coloma i ampliant la potència cap a mar, és un dipòsit marí 
d’estuari. 

 
• Graves, sorres i conglomerats: Graves molt rodades i sorres gruixudes amb abundants 

graves disperses d’uns 7 metres de potència, amb presència de ciment carbonatat i baixa 
proporció de fracció fina. Els conglomerats es troben molt localitzats a la zona de costa. 

 
La trajectòria del riu està condicionada per falles existents al seu marge esquerre, just abans 
d’entrar a la plana, cosa que ha condicionat la forma en planta del delta. Aquesta plana té un 
pendent que no supera l’1% i una àrea d’aproximadament 20 km2. Fins a tretze quilòmetres de 
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la costa catalana formen part d’aquest delta. Verticalment arriba a assolir els 60 metres de gruix 
de material sedimentari, es a dir, contemplant materials pleistocens i holocens. 
 
En general els deltes estan condicionats per l’aport sedimentari del riu i del mar, per 
l’enquadrament geològic i la seva subsidència, per les fluctuacions climato-eustàtiques; apart 
d’aspectes com la profunditat i dimensions de la plana litoral entre altres. A continuació es farà 
un breu repàs de les variacions del nivell del mar dels últims milers d’anys, així com de 
l’evolució de la línia de costa dels últims segles, un aspecte interessant per entendre millor la 
morfologia i gènesis del delta del qual se n’ha trobat informació.  
 
 
1.2.1 Variacions del nivell del mar 
 
Els canvis eustàtics influeixen molt sobre la geomorfologia dels deltes, doncs el nivell del mar 
marca un canvi de condicions sedimentaries. Depenent de l’altura d’aquest, els diferents 
materials dipositats tenen una distribució o una altra, amb la qual cosa queden plasmades a la 
vertical totes les variacions i tendències del nivell del mar durant el temps. 
 
 

 
 

Figura 1.3 - Variacions globals del nivell del mar en els últims 800 milions d’anys (modificada de Martinson et. al, 
1987; Chappell & Shacklelon, 1986; Rayfno, 1989) 
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Al gràfic (figura 1.3) s’observa com els canvis eustàtics han estat constants des de la meitat del 
pleistocè fins ara (els últims 800.000 anys), però el que realment interessa per al delta del Besòs 
són els últims 10.000 anys, que és la divisió número 1 del gràfic superior de la figura 1.3, doncs 
aquestes són les variacions que han causat l’acumulació del sediments que el conformen.  
 
Segons un estudi fet al Llobregat comparant amb el delta de l’Ebre i els estuaris de la península 
ibèrica (Gámez et al., 2005), s’estima que aproximadament sobre els 4.100 anys BP (before 
present, abans de 1950) va començar l’acumulació del segon període progradacional del seu 
delta. La qual cosa fa pensar que al delta del Besòs també va començar en aquest interval de 
temps degut a la seva proximitat. Als estuaris de la península ibèrica i al delta de l’Ebre es 
calcula que entre els 10.000 i 5.700 anys BP (Somoza et al., 1998; Lario et al., 2002) van ser 
dipositats sediments transgressius, època en la que va haver un fort increment del nivell del mar 
precedida d’una desceleració d’aquesta, formant finalment una cunya agradacional que 
conforma un aqüitard. 
 
Això es pot observar als estudis fets al delta del Besòs i al del Llobregat, els quals han estat 
afectats simultàniament per les mateixes variacions del nivell marí. Tots dos presenten a trets 
generals dos cossos permeables separats per una falca de llims que arriba a desaparèixer a les 
parts continentals més llunyanes de la costa. Els nivells permeables estan constituïts per graves 
i representen episodis de progradació del delta, mentre que els llims són el resultat d’un episodi 
de transgressió marina. Així doncs, a grans trets, es pot dir que hi trobem dos episodis de 
progradació del delta amb un de transgressió marina entre mig. 
 
 
1.2.2 Evolució de la línia de costa 
 
Els aspectes comentats anteriorment com els canvis eustàtics o l’aport sedimentari han 
condicionat l’evolució del delta del Besòs, com ho fan en tots els deltes, i una manera molt 
visual de comprovar-ho és amb l’evolució de la línia de costa. La figura 1.4 mostra una 
estimació de l’evolució de la línia de costa de la zona del delta del Besòs publicada al 1983 amb 
l’ajut de dades geològiques i arqueològiques entre altres. 
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Figura 1.4 - Estimació de l’evolució de la línia de costa del delta del Besòs els últims 6.000 anys (Garau, C., 1983). 
 
 
Això ajuda a la interpretació i integració de totes les dades tant geològiques com 
hidrogeològiques. Cal tenir present que fa milers d’anys la desembocadura del riu Besòs era un 
estuari, amb lo qual el delta s’ha format sedimentant i omplint prèviament un estuari. 
 

1.3 Hidrologia 
 
La conca del Besòs (figura 1.5) amb una superfície de 1038 Km2, es troba emmarcada entre les 
serralades Pre-litoral i Litoral, encara que la major part de la seva superfície es desenvolupa 
dins de la depressió del Vallés. Els punts culminants de la divisòria d’aigües estan entre els 
1350 metres del Pla de la Calma i els 512 metres del Tibidabo. La xarxa de drenatge té forma 
asimètrica en planta, l’eix principal de la qual està format pels cursos fluvials del Congost i 
Besòs, al que s’hi uneixen per al marge esquerre el Mogent i per al marge dret el Tenes, la Riera 
de Caldes i el Ripoll. La longitud acumulada dels rius i rieres més importants de la conca és de 
530 Km. 
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Figura 1.5 - La conca del Besòs (imatge del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs) 
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La conca té un règim hidrològic típicament mediterrani amb uns cabals d’estiatge molt baixos, 
de l’ordre de 2 m3/seg a la desembocadura, que s’arriben a multiplicar més de 1.000 vegades 
amb les turmentes de tardor. L’augment del cabal amb les turmentes de tardor està molt 
influenciat pel fet que la conca hidrogràfica ha sofert una forta impermeabilització del sòl amb 
la indústria, molt present a tota la conca, i a que els pendents són força elevats, afavorint 
l’escolament superficial (CDCB)  
 
La conca ha patit canvis els últims milers d’anys, que són els que han servit per formar el delta, 
però això ja ens dona una idea de les dimensions de la conca als inicis i durant la formació del 
delta. 
 
 

1.4 Hidrogeologia 
 
Els materials que formen el delta defineixen dos aqüífers com s’ha comentat breument a 
l’apartat de variacions del nivell del mar, el superior i el inferior, que s’arriben a unir a l’altura 
de Santa Coloma de Gramanet passant a ser un de sol. L’aqüífer superior te un comportament 
lliure (la superfície de l’aigua es troba a pressió atmosfèrica), mentre que el inferior té un 
caràcter semiconfinat degut a la falca de llims que es comporta com a un aqüitard ja que no són 
totalment impermeables. Aquest caràcter confinat permetia anteriorment, al inici de la 
industrialització, extreure’n aigua sense necessitat de bombes. Quan els dos conflueixen  es 
comporta com a un de sol amb caràcter lliure. 
 
Segons les estimacions de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) el complex d’aqüífers porosos 
no consolidats del Besòs tenen una capacitat de 20 hm3. El cicle hidrologeològic s’ha vist 
afectat per les grans extraccions que han sofert els seus deltes, així com per la implantació de 
diferents obres com són la línia 4 del Metro i el pàrquing de la Plaça de la Vila de Sant Adrià 
del Besòs. La piezometria que es mostra a continuació (figura 1.6) va ser realitzada al juny del 
2002 i mostra com la piezometria és influenciada per dites obres. El Metro està representat per 
la línia lila, metre que el pàrquing és el fort descens dels nivells més proper al riu del marge 
dret. Cal pensar que del pàrquing se n’extreien de 8 a 9 hm3 a l’any fins fa poc, quan han 
començat les obres de millora d’aquest. 
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Figura 1.6 - Piezometria del delta del Besòs al juny de l’any 2002 (Nilsson, J., 2002) 
 
Per a un coneixement més detallat del cicle hidrogeològic de la zona estudiada, s’adjunta un 
esquema (figura 1.7) de les entrades i sortides d’aigua de les diferents unitats. Destacar un cop 
més la xifra de les extraccions d’aigua, les quals comparades amb les descarregues al mar es 
poden considerar exagerades. El fet que les descarregues al mar disminueixin afecta 
negativament degut a que la cunya d’aigua salada avança cap a continent salinitzant els aqüífers 
com ja s’ha detectat en algun pou de la costa. 
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Figura 1.7 - Balanç  hidrològic del delta del Besòs. Valors en hm3/any (GHS UPC, 2003) 
 
 

1.5 Antecedents 
 
El delta del Besòs ha estat menys estudiat que altres zones pròximes a ell, com per exemple el 
delta del Llobregat i el pla de Barcelona. La del primer, degut a la major extensió i millor situació 
estratègica; mentre que la del pla de Barcelona és evident que es conegui molt bé el sòl sobre el 
que està construïda. 
 
Tot i aquesta manca d’estudis respecte als emplaçaments citats, s’ha pogut recopilar alguns talls 
geològics que travessen el delta del Besòs, a més de mapes d’extensió i propietats dels aqüífers. 
La majoria d’aquests talls s’han extret de documents interns del Grup d’Hidrologia de la UPC, 
els complementen talls realitzats pel Ministeri d’Obres Públiques, per l’Autoritat del Transport 
Metropolità, per RSE Aplicaciones Territoriales S.A. i per PAYMA-Cotas. Aquests dos últims 
extrets d’estudis informatius del pas de l’AVE per Barcelona. Pel que fa als mapes, excepte una 
cartografia geològica molt local que ha realitzat GPO per l’estudi de l’AVE, tots han estat 
realitzats també al Grup d’Hidrologia de la UPC. A continuació es comenten algunes d’aquestes 
aportacions. 
 
Al 1966 el Ministeri d’Obres Públiques va realitzar un estudi per a avaluar els recursos hídrics de 
Catalunya, a les conques dels rius Llobregat i Besòs se’ls va dedicar una part d’ell (MOP, 1966). 
A les figures A1.1, A1.2 i A1.3 de l’annex es mostren els 8 talls geològics realitzats per a aquest 
projecte. També s’ha pogut recopilar un tall facilitat per ATM realitzat l’any 2000 per elaborar el 
traçat de la línia 9 del metro (figura A1.4). El traçat d’aquest tall es pot observar a la figura A1.9 
junt amb els traçats dels 7 talls extrets de diferents treballs i estudis del Grup de Hidrologia 
Subterrània de la UPC. Aquests talls es centren molt amb la zona de Sant Adrià del Besòs, la qual 
ha estat l’objectiu de diferents treballs hidrogeològics, i van ser creats entre el 2000 i 2003. Tots 
aquests talls es recullen a les figures A1.5, A1.6, A1.7 i A1.8. A més també s’adjunten dos talls 
molt locals del subsòl de la Plaça de la Vila de Sant Adrià del Besòs i els seus voltants (figures 
A1.11 i A1.12) junt amb la seva situació (figura A1.10) realitzats per un estudi referent al 
pàrquing de dita plaça. 
 
El pas de l’AVE per Barcelona implica que un tram ho faci també per terrenys del delta del 
Besòs. Degut a això les empreses RSE Aplicaciones Territoriales S.A., PAYMA Cotas i GPO 
van realitzar per encàrrec del Ministeri de Foment una sèrie de talls i un mapa geològic de la 
zona per on ha de passar (UTE AVE, 2002, 2005). La figura A1.13 mostra el mapa geològic de 
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GPO amb la planta de rieres i també es mostra la situació dels talls realitzats per RSE 
Aplicaciones Territoriales S.A. al 2002 i 2005, els quals es poden veure a les figures A1.14 i 
A1.15. La figura A1.16 mostra els talls realitzats per PAYMA–Cotas al 2004 pel mateix estudi 
de l’AVE a l’altura de Sagrera. 
 
Els mateixos estudis de la UPC que han elaborat talls geològics, van elaborar mapes molt útils 
per entendre el funcionament del delta del Besòs. Aquests mapes es tracten d’una delimitació 
dels aqüífers en planta (figures A1.17 i A1.18), un mapa d’isòbates (corbes d’igual profunditat 
d’una certa superfície) de la base del quaternari que delimita el cos deltaic (figura A1.19) i un 
mapa de la piezometria que ja s’ha mostrat a l’apartat d’hidrogeologia del delta (figura 1.6). 
 
També s’ha trobat amb treballs realitzats al pla de Barcelona pertanyents a l’arxiu del Grup de 
Hidrologia Subterrània de la UPC, així com un treball en curs realitzat per l’ACA. 
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1.6 Motivacions  
 
Històricament, els voltants del Delta del Besòs patien problemes a causa de l’alt nivell 
piezomètric. De fet la toponímia reflecteix aquesta situació (La Llacuna, El Clot, etc.). Aquests 
problemes s’han anat reduint en la mesura que s’ha anat rebaixant la cota del riu Besòs, es van 
drenar les zones humides, etc. Tot i això, els nivells de l’aigua van mantenir-se propers al 
terreny fins a la segona meitat del Segle XX, quan els bombaments als aqüífers del Delta van 
provocar importants descensos. En aquests període es van construir moltes infraestructures 
subterrànies (metro, pàrkings, etc.) a profunditats situades per sobre del nivell freàtic modificat 
però molt per sota del nivell freàtic original. Des de la dècada dels 70, degut principalment al 
trasllat de la indústria a zones suburbanes i a problemes de contaminació, s’ha produït una 
important disminució de les extraccions d’aigua subterrània del Delta del Besòs. Com a 
conseqüència, els nivells piezomètrics han augmentat per assolir valors propers a la seva cota 
natural antiga (Vázquez-Suñé, 1998). 
 
Actualment el delta del Besòs està experimentant grans canvis de millora i s’estan projectant i 
construint grans projectes, com són per exemple el Fòrum amb el Port de Sant Adrià, el pas de 
la Línia 9 del Metro, el pas de l’AVE i la construcció del zoo marí a la línia de costa que 
pertany al delta. És de gran importància doncs tenir un bon coneixement de les característiques 
del terreny i del funcionament en conjunt de tot el delta, tant pel procés constructiu com pels 
anys que duri l’explotació per tal d’assegurar el bon funcionament de dites obres i les que 
vinguin en un futur. Del coneixement en conjunt del delta pren quasi tot el protagonisme la 
hidrologia, tant per l’experiència del pàrquing de la Plaça de la Vila de Sant Adrià del Besòs 
com pel fet que algunes d’aquestes obres com el metro hauran de travessar terrenys deltaics 
saturats. Una altra raó per recolzar la necessitat del coneixement d’aquest delta, allunyant-nos 
del món de la construcció i centrant-nos en el de l’aigua, és que estem en una època en que 
l’escassetat d’aquesta està a l’ordre del dia i grans ciutats com Barcelona han de buscar 
solucions per a abastir d’aigua a tota la població, projectant transvasaments i d’altres accions 
que no acaben de quallar amb la societat. El delta del Besòs conté dos aqüífers els quals ben 
gestionats no provocarien greus problemes a les edificacions i infraestructures; i podrien aportar 
part del cabal d’aigua potable que demana la població. 
 
Per un coneixement adequat de la hidrologia és vital un bon reconeixement geològic, el qual no 
és gens senzill en aquesta zona. La progressiva urbanització del sòl deltaic, accelerada els 
últims 30-40 anys, ha anat cobrint-lo fent que desapareguessin els afloraments rocosos i 
sedimentaris existents, la qual cosa fa que la consulta de mapes geològics antics sigui de gran 
ajut. Actualment però, es pot contar amb la informació que aporten les perforacions de 
reconeixement del terreny del subsòl amb objectius ben diversos (estructurals, geotècnics, 
hidrogeològics, etc.), tot i que la seva fiabilitat i l’escassetat en certs indrets fan que les dades 
tinguin sempre un caràcter molt local i concret junt amb un cert grau d’incertesa que condiciona 
la interpretació geològica. Degut a que per a la construcció de les obres esmentades era 
necessària la realització d’un gran nombre de perforacions de reconeixement i d’altres, era un 
bon moment per a recopilar la major part dades possible i reduir aquesta incertesa de la 
geologia del subsòl creant un model geològic integrant les dades antigues i les noves. 
 
Així doncs per un cantó hi havia el tema del model geològic del delta del Besòs del qual es 
tenia molta informació nova i era necessària una aproximació més bona de la seva geologia. Per 
altra cantó el desconeixement de com realitzar un bon model geològic amb dades d’orígens tan 
diferents, fet que implica descripcions, tipus de llenguatge i interpretacions d’un mateix 
material diferents. Cal remarcar que davant es tenien dades de tots els estils possibles: des de 
columnes amb només lletra i definició de materials escassa, fins a columnes amb trames, colors 
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i descripció de clasts i estructures. Com que calia estandarditzar totes les dades i això 
comportaria molta feina, es proposar alguna manera de que aquesta feina no es perdés i quedés 
disponible per a altres projectes. Es va pensar en una manera el més senzilla possible i d’on se’n 
pogués extreure el màxim rendiment. Així que es va decidir realitzar una base de dades on tenir 
tota la informació dels pous i de la geologia d’aquests en un mateix llenguatge i ben ordenada, 
amb la qual mitjançant un sistema gestor (programa) se’n pogués extreure la informació i ens 
crees columnes d’un mateix estil totes elles. Més endavant ja es perfeccionaria aquest programa 
o se’n crearia un de nou que realitzés les accions necessàries pel que calgués, però aquesta base 
de dades ja no caldria tocar-la ni crear-ne una de nova, aquesta base de dades ja tindrà tota la 
informació que ha passat per les nostres mans i com a molt només caldrà implementar-la amb 
nous pous o noves dades dels pous ja existents. Es podria dir que la intenció és que aquesta base 
de dades sigui el inici d’una gran base de dades geològica de tota Barcelona, de la comarca del 
Barcelonès o del territori que es desitgi. 
 
Ja que calia pensar una manera d’emmagatzemar dades geològiques, varem trobar interessant 
també crear eines d’ajut per a la realització del model geològic amb el mateix programa gestor 
de la base de dades. D’aquesta manera el treball realitzat oferirà dues aportacions que pretenen 
millorar les existents, un model geològic del delta del Besòs i una rutina d’emmagatzemament 
de dades i d’eines per a ajudar en la creació d’aquest. 
 
 

1.7 Objectius 
 
Els objectius de la present tesina, introduïts i explicats a l’apartat anterior, es poden resumir en 
els següents quatre punts: 
 

• Disseny i creació d’una base de dades que permeti introduir tota la informació 
geològica disponible. 

 
• Aquesta base de dades haurà de ser de fàcil implementació i accés, permetent que 

qualsevol usuari pugui consultar-ne fer ús de la seva informació. 
 

• Disseny d’eines que permetin gestionar la informació de la base de dades per a 
interpretacions geològiques. 

 
• Aplicació de la eina per a la creació d’un model geològic preliminar del delta del Besòs. 
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1.8 Metodologia 
 
Organització d’una base de dades – El primer pas és organitzar una base de dades perquè 
pugui incloure tota la informació important i que permeti realitzar les accions necessàries en un 
estudi geològic, com són columnes estratigràfiques i perfils. Per aquest motiu s’ha de recopilar 
tota la informació disponible referent a la geologia del delta del Besòs o proper a ell. Això 
permet tenir una idea del volum i estil de dades que cal tractar. Dins de la recopilació de dades 
també calen mapes de la zona, com la cartografia geològica o el topogràfic. Una vegada es 
tenen clares les dades que cal incloure a la base de dades i què en volem extreure, ja es pot 
pensar en com dissenyar-la. Aquest disseny inclou les relacions entre dades dins de la mateixa 
base de dades. Finalment caldrà implementar la base de dades dissenyada. 
 
Gestió de la base de dades – Un cop es té la base de dades ben organitzada i omplerta s’ha de 
definir el funcionament del programa gestor. S’ha de poder extreure i utilitzar columnes, perfils 
i mapes de qualsevol propietat introduïda a la base de dades. 
 
Aplicació de la gestió de la base de dades - Finalment mitjançant la base de dades i el 
programa gestor, cal aplicar-ho a un cas concret. El que s’ha pensat és el que cal de la geologia 
del subsòl del delta del Besòs. 




