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RESUM 
Autor: Miquel Quinto Ferreres 

Tutor: Xavier Sánchez Villa, Joel Montoy Alvareda 

 

La realització d’infraestructures urbanes mitjançant obres subterrànies adquireix cada 

vegada més importància degut, entre d’altres factors, a la manca d’espai disponible, la 

minimització de barreres arquitectòniques i el impacte ambiental que provoquen. Dins 

d’aquest marc i amb una demanda creixent d’infraestructures que cobreixin les 

necessitats de zones com l’àrea metropolitana de Barcelona, densament poblada, i 

amb una xarxa viaria que no pot absorbir els desplaçaments diaris que s’hi realitzen 

els projectes d’obres subterrànies es realitzen cada vegada en zones més complexes, 

on la geologia és desfavorable i les solucions adoptades més concretes .El 

perllongament de les Líneas de TMB pel Delta del Llobregat, on es situa aquest estudi 

són un exemple, ja que comporten importants riscs sobre el medi com poden ser la 

subsidència, la regressió litoral, la intrusió marina, el secat i contaminació de zones 

humides. 

En aquest context s’estudia l’efecte barrera que provocaria la construcció d’una estació 

de metro realitzada entre pantalles, juntament amb una cua de maniobres un pou 

d’introducció de tuneladora a les aigües subterrànies de l’aqüífer superior del Delta del 

Llobregat, així com la realització d’una finestra freàtica com a mesura correctora 
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ABSTRACT 
Student: Miquel Quinto Ferreres 

Tutor: Xavier Sánchez Villa, Joel Montoy Alvareda 

 

Urban infrastructure building through underground construction is getting more and 

more important due to, among other factors, lack of available room, minimization of 

architectonic barriers and the environmental impact they cause. Within this framework 

and with an increasing infrastructure demand to cover the needs of regions like 

Barcelona's metropolitan area, densely populated, and with a road network that can not 

absorb the daily displacements that are done, underground work projects are done in 

increasingly complex sites, with unfavourable geology, and the implemented solutions 

more specific. The extension of TMB underground lines through Llobregat River Delta, 

where this study is located, is an example, as it involves important risks on the 

environment such as subsidence, coastline regression, marine intrusion, drying and 

pollution of wetlands.  

In this context is studied the barrier effect caused by the construction of an 

underground station executed between screens, jointly with a maneuvers tail, a tunnel 

boring machine introduction pit into the groundwater of the Llobregat Delta upper 

aquifer, as well as the execution of a freatic window as correction measure. 
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RESUMEN 
Autor: Miquel Quinto Ferreres 

Tutor: Xavier Sánchez Villa, Joel Montoy Alvareda 

 

La realización de infraestructuras urbanas mediante obras subterráneas adquiere cada 

vez más importancia debido, entre otros factores, a la falta de espacio disponible, la 

minimización de barreras arquitectónicas y el impacto ambiental que provocan. Dentro 

de este marco y con una demanda creciente de infraestructuras que cubran las 

necesidades de zonas como el área metropolitana de Barcelona, densamente 

poblada, y con una red viaria que no puede absorber los desplazamientos diarios que 

se realizan los proyectos de obras subterráneas se realizan cada vez en zonas más 

complejas, donde la geología es desfavorable y las soluciones adoptadas más 

concretas .La ampliación de las Líneas de TMB por el Delta del Llobregat, donde se 

sitúa este estudio son un ejemplo, ya que comportan importantes riesgos sobre el 

medio como pueden ser la subsidencia, la regresión litoral, la intrusión marina, el 

secado y contaminación de zonas húmedas. 

En este contexto se estudia el efecto barrera que provocaría la construcción de una 

estación de metro realizada entre pantallas, juntamente con una cola de maniobres un 

pozo de introducción de tuneladora a las aguas subterráneas del acuífero superior del 

Delta del Llobregat, así como la realización de una ventana freática como medida 

correctora 
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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

La realització d’infraestructures urbanes mitjançant obres subterrànies adquireix cada 

vegada més importància degut, entre d’altres factors, a la manca d’espai disponible, la 

minimització de barreres arquitectòniques i el impacte ambiental que provoquen: 

visual, acústic... Dins d’aquest marc i amb una demanda creixent d’infraestructures 

que cobreixin les necessitats de zones com l’àrea metropolitana de Barcelona, 

densament poblada, i amb una xarxa viaria que no pot absorbir els desplaçaments 

diaris que s’hi realitzen els projectes d’obres subterrànies es realitzen cada vegada en 

zones més complexes, on la geologia és desfavorable i les solucions adoptades més 

concretes .El perllongament de les Líneas de TMB pel Delta del Llobregat, on es situa 

aquest estudi són un exemple, ja que comporten importants riscs sobre el medi com 

poden ser la subsidència, la regressió litoral, la intrusió marina, el secat i contaminació 

de zones humides. 

En aquest context s’estudia l’efecte barrera que provocaria la construcció d’una estació 

de metro realitzada entre pantalles, juntament amb una cua de maniobres un pou 

d’introducció de tuneladora a les aigües subterrànies de l’aqüífer superior del Delta del 

Llobregat. 

També es pretén en aquest estudi presentar una mesura correctora que minimitzi 

aquest efecte i que alhora reuneixi les següents característiques: 

• Fàcil execució dins del marc de la construcció d’una estació. 

• Mínima afecció a les zones limítrofs de l’obra i a les estructures properes. 

• Solució econòmica dins del marc del projecte. 

• Fàcil reparació en front de possible mal funcionament. 
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2. OBJECTIUS I METODOLOGIA 

Aquesta tesina té dos objectius. Per una banda realitzar un estudi sobre l’efecte 

barrera produït per la realització d’infraestructures subterrànies que interactuïn amb 

aqüífers variant el flux natural d’aquests, posteriorment s’analitza una possible mesura 

correctora que faci factible la minimització de l’efecte barrera i que alhora sigui 

compatible amb l’ús de l’obra en qüestió. 

Els càlculs s’han realitzat mitjançant models numèrics emprant el codi TRANSIN III, 

amb la seva interfícies Visual TRANSIN, desenvolupat en el Grup d’Hidrogeologia 

Subterrània de l’ETSECCP de la UPC. Es tracta d’un programa de càlcul d’elements 

finits que resol les equacions de flux d’aigua subterrània i transport de contaminants. 

Per tal de reproduir la piezometria de la zona d’estudi s’ha realitzat models simplificats 

basats en les piezometries resultants del model calibrat del Delta del Llobregat del 

GHS de la UPC, en aquests model s’han representat diverses situacions 

piezomètriques que s’han donat en els últims 35 anys. Així mateix s’han comparat 

diverses situacions per a cada model: sense estació, amb estació y amb mesures 

correctores. 

Els model realitzats pretenent sintetitzar el comportament de l’Aqüífer Superficial del 

Delta del Llobregat, ja que l’estació no afectaria a l’Aqüífer Principal, al estar protegit i 

regulat el seu ús per l’ACA. 

El model s’ha calibrat amb paràmetres hidràulics coherents amb les dades 

bibliogràfiques, així com amb les dades aportades pels assaigs realitzats pel 

perllongament de la Línea 2 de TMB. 

Posteriorment es presenta el disseny i procés constructiu d’una finestra freàtica com a 

mesura correctora de l’efecte barrera, així com un pla de control de la piezometria per 

la supervisió de l’efectivitat d’aquesta. 
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3. CONTEXT GEOLÒGIC 

3.1. Geologia Regional 

Geològicament la zona d’estudi, es localitza en el marge esquerra del Delta del riu 

Llobregat, el qual es desenvolupa al peu de la Serralada Litoral Catalana on forma una 

plana litoral encastada en depòsits heterogenis. Aquest delta és de formació recent, no 

obstant ha registrat importants variacions climàtiques i processos costers que han 

provocat la intercalació de diferents materials, corresponents a diversos ambients 

sedimentaris degut a les variacions en el nivell del mar i als canvis del regim hidràulic 

del riu. Es tracta d’una estructura sedimentària generalment convexa formada enfront 

de la costa, en general, el delta es forma quan l’aportació de sediments és tal que 

supera la redistribució dels mateixos deguda a l’acció marina: onatges, corrents i 

marees. 

 

Figura 1.- Tall geològic del Delta del Llobregat. Dep. d'Hidrologia  Subterrània de l'UPC. 

Des del punt de vista genètic, cal assenyalar prèviament que s’han proposat 

nombrosos tipus de classificacions diferents per a formacions deltaiques atenent a una 

o diverses de les seves característiques: forma, dinàmica, estructura, etc. No obstant 

això, l’elevada complexitat d’un delta, degut sobretot a la forta interacció entre els 

processos sedimentològics que es presenten, suposa que un model de classificació 

rígid no pot explicar els diferents sistemes deposicionals deltaics. 

Potser la classificació de major utilitat en aquest sentit és la que utilitza com a 

components extrems el predomini de processos fluvials, mareals i de l’onatge. Aquesta 

classificació es presenta en un diagrama triangular i, en funció del “pes” de cadascú 

dels factors referits, es representen els deltes en un punt del triangle.  

Atenent a l’anterior, el Delta del Llobregat es pot classificar com un delta dominat per 

l’acció de l’onatge. En aquest cas, l’onatge es capaç de redistribuir parcialment el 
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sediment aportat pel riu. En tot cas, al Delta del Llobregat, l’efecte de l’onatge ha de 

ser moderat o baix però prou com per haver-hi controlant genèticament el seu 

creixement. 

Quan l’acció de l’onatge és moderada, la sorra acumulada en les barres formades a la 

desembocadura del curs fluvial es redistribueix, en part lateralment, formant cordons 

de platges. La progradació (creixement del delta cap al mar) del complex deltaic es 

deu a l’acreció de cordons de platges junt amb les barres de desembocadura reduïdes 

que es formen enfront de la desembocadura del riu. 
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3.2. Geologia del Delta 

El delta del Llobregat és un clar exemple de que els processos fluvials dominen al llarg 

del curs del riu i en la seva desembocadura. Aquest delta forma part d’un complex 

deltaic on es van definir quatre deltes. Els tres més antics es troben sota el mar i el 

delta actual és el resultat de la transgressió holocena i consta de sorres, graves i llims 

que han avançat cap al mar des de fa uns 6000 anys. 

El delta del Llobregat presenta una estructura interna complexa de cossos 

sedimentaris que es tasconen en diferents direccions com a conseqüència de les 

variacions del nivell del mar, de l’aportació de sediments que alimenta al delta i de 

l’activitat tectònica de la conca. La interacció d’aquests factors fa controlar de manera 

decisiva la sedimentació deltaica i la distribució dels cossos geològics en l’espai i el 

temps. Aquesta distribució irregular dels cossos té implicacions hidrogeològiques, de 

manera que les diferents unitats poden tenir paràmetres hidràulics molt diferents. 

L’esquema litològic del delta és de sostre a mur, el següent: 

• Nivell superficial (NIVELL I) 

Format per argiles i llims que corresponen a la plana d’inundació deltaica. Són 

sediments de coloració marró, si be també inclouen els sediments dels aiguamolls 

associats al desenvolupament deltaic, i que aboquen a la deposició d’argiles grises, 

que presenten freqüentment restes orgàniques. 

• Nivell detrític superior (NIVELL II) 

Aquesta unitat està constituïda per sorres mitges - grosses i graves que prograden 

sobre el tascó de llims i argiles sedimentades durant la transgressió holocena. Aquest 

nivell conté l’aqüífer superior. 

• Nivell intermedi (NIVELL III) 

Format per sediments del prodelta dipositats en la part submergida del front deltaic, 

està constituïda per argiles i llims, llims sorrencs i sorres fines o llimoses, generalment 

grises.  

Des del punt de vista geotècnic aquesta unitat és molt important perquè pot generar 

assentaments significatius en estructures fonamentades superiorment, especialment si 

es tracte de grans superfícies on el bulb de tensions és profund. 

• Nivell al·luvial inferior 
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De 5 – 10 m de potència, format per graves rodades i sorres amb graves, d’origen 

fluvial, i que representen els sediments al·luvials anteriors del delta. Aquesta unitat 

conté l’aqüífer confinat. 

Els sediments deltaics són geològicament molt recents, freqüentment saturats en 

aigua, pel que es poden preveure comportaments geotècnics relativament dolents, 

especialment en els cossos argilosos. 

 

Figura 2- Model conceptual del Delta del Llobregat. (Simo et al., 2005) 
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3.3. Geologia de la Zona d’Estudi 

Dins d’aquest complex sistema deltaic quaternari afectat per l’Estació, es poden 

distingir les següents litologies que es separaran en dos nivells detrítics, un de superior 

(CDS) que correspon als sediments de l’Holocè, i un altre d’inferior (CDI) que 

correspon a materials probablement del Pleistocè. Aquests dos complexes detrítics 

resten separats per una intercalació de tipus llim – argilós que es tascona cap a la vall i 

cap a les vores del delta. 

El nivell més superficial, que es troba al llarg de tot el delta, és un rebliment antròpic 

(Ra) amb una potència que oscil·la entre 1.5 m i 3.5 m en la zona d’estudi. Per sota es 

troben tots els cossos que formen el delta. 

A continuació es fa una descripció litològica i sedimentària succinta dels Complexos 

litològics clàssics, aportant els comentaris oportuns sobre cadascú d’ells en base a les 

últimes interpretacions sedimentàries. 

a) Nivell superficial  

Nivell superficial, d’argiles vermelles amb passades mil·limètriques a 

centimètriques de sorra (Ql1), amb una potència no superior en la zona d’estudi de 

1.5 m aproximadament. Aquests sediments han estat interpretats com a materials 

de plana deltaica. 

b) Complex Detrític Superior (Sorres de front deltaic) 

Nivell de sorres fines llimoses a sorres grolleres amb clastos dispersos, alternant 

amb sorres amb matriu de material fi (Ql2). En realitat aquestes sorres 

constitueixen, des del punt de vista seqüencial, tres seqüències des de front deltaic 

de natura regressiva i progradant. Les tres seqüències de deposició inclouen trams 

sorrencs, llimosos i argilosos, depenent de la situació de distalitat-proximitat del 

dipòsit respecte a l’àrea font. Les granulometries més grolleres (graves i sorres 

grolleres) apareixen superposades en el vertical sobre els nivells sorrencs de les 

seqüències anteriors, a causa del caràcter regressiu. La descripció d’una 

d’aquestes seqüències deposicionals des de l’àrea font fins al mar inclou en 

l’horitzontal el pas gradual de nivells sorrencs i/o graverosos erosius, sorres 

progradants de major gruix al seu tram mitjà i fàcies distals llimoses i argiloses cap 

al límit deltaic marí. Sobre aquesta seqüència ideal es diposita una altra seqüència, 

i sobre aquesta segona una tercera 
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L’existència d’aquestes tres seqüències deposicionals implica què un mateix 

sondeig pot tallar en el vertical a una, dues o a les tres, depenent de la seva 

distribució espacial. Els nivells argilo - llimosos de color gris fosc semblen tenir una 

important continuïtat lateral (desenvolupament espacial horitzontal i/o oblic). 

Aquest nivell té una potència aproximada en la zona d’estudi de 6.5 m. 

c) Falca Intermèdia (Complex llimós – argilós prodeltaic) 

Nivell format per sorres fines a llimoses (Ql3s) i per llims, llims argilosos i argiles 

(Ql3). Els sediments del Ql3s es defineixen com una zona de transició entre els 

materials més grollers del Ql2 i els dipòsits més fins del Ql3. Aquest nivell format 

per Ql3 i Ql3s, es defineix com a falca intermèdia, en termes hidrogeològics. Es 

poden arribar a distingir fins a sis alternances que a la base tenen argila que 

passen gradualment a llims, llims - sorrencs i sorres cap al sostre, són difícils de 

separar ja que es troben amalgamats. La potència d’aquests materials oscil·la 

entre els 26 m i els 30 m en la zona de l’Estació, ja que a mesura que s’avança en 

el delta, la potència augmenta. Es tracta de materials de prodelta, a la part més 

distal del sistema deltaic. 

d) Complex Detrític Inferior (sorres de platja i graves al·luvials) 

Consisteix en materials quaternaris antics, probablement Pleistocè. En aquest 

nivell detrític es distingeixen tres litofàcies: 

Sorres fines-mitges amb llims i llims sorrencs amb intercalació de sorres mitges a 

grolleres i matriu fina (Ql3-4). Presenta indicis de gravetes i algun fragment de 

closca de bivalva. Els materials presenten color marró-ocre. Aquest nivell 

s’interpreta com a corresponent a la part distal del front deltaic, a subambient de 

platja distal.  

Sorres mitges a grolleres amb gravetes polimíctiques (Ql4sg) que tenen un 

diàmetre aproximat de entre 2 i 4 cm, són subarrodonides i amb matriu fina, de 

color ataronjat. Ocasionalment s’intercalen nivells d’argiles vermelles (Ql4a) i en 

general el nivell presenta poca fauna. El nivell s’interpreta com a part proximal del 

front deltaic, a subambients de platja somera. 

Graves amb sorres grolleres i matriu llim-argilosa (Ql4g). Les graves tenen un 

diàmetre aproximat de 5 cm i són de composició diversa: carbonatada, de quars, 

metamòrfica, gresos. Té poca matriu, és un nivell força net i amb graves 

subarrodonides. Correspon a un ambient proximal de front deltaic amb 

subambients de canals fluvials. 
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Aquest tipus de sedimentació complexa s’explica pel que s’anomena Estratigrafía 

Seqüencial, que consisteix en estudiar com els canvis del nivell del mar condicionen la 

sedimentació i la variació d’ambients deposicionals en un mateix punt al llarg del 

temps geològic. Segons l’article consultat anomenat “Nueva interpretación del modelo 

geológico conceptual de los acuíferos plesitocenos del delta del Llobregat (Barcelona, 

España)” realitzat per Desiré Gàmez, Enric Vàzquez-Suñé, entre d’altres, diu que l’any 

1986-1989, Maldonado et.al., mitjançant sísmica de reflexió va diferenciar 4 unitats 

deltaiques en la plataforma marina del delta del Llobregat, que van del Pleistocè a 

l’Holocè. 

Els més antics i d’edat pleistocena corresponen als deltes que van del Q1 al Q3 i 

s’anomena Complex detrític inferior, i el més modern i actual d’edat holocena és el Q4 

i s’anomena complex detrític superior. Aquest últim és el més estudiat i on es 

desenvolupen la majoria d’infraestructures, i és el resultat de la última transgressió 

holocena i la posterior progradació dels materials. 

El complex detrític inferior descrit en el projecte es va dipositar en un període on el 

nivell del mar es trobava baix, i en aquest moment hi ha un desenvolupament dels 

sistemes fluviodeltaics, on es dipositen els materials que s’han caracteritzat com a Ql4. 

els quals s’han interpretat com a sediments de la part distal del front deltaic, en 

subambient de platja distal i canals fluvials. 

Posteriorment el nivell del mar puja lentament, fet que origina la retirada de la línia de 

costa i que es vagin dipositant els sediments corresponents al nivell descrit com a Ql3-

4, interpretat com un nivell de transició entre la posició del nivell de mar baix i el nivell 

de mar alt. És un nivell en el que no hi ha graves per tant correspon a un nivell de més 

baixa energia que els nivell infrajacents. 

Després es produeix un canvi brusc en la posició del nivell del mar, passant a ser un 

moment de mar alt, en què la línia de costa retrograda, va cap a continent i es 

produeix una transgressió dels materials. Aquests materials formen part del complex 

detrític superior i corresponen a un període transgressiu en el que l’aportació de 

sediment és menor i es dipositen materials de granulometries fines corresponents al 

Ql3 i Ql3s que correspon a fàcies de prodelta. Són els materials de la part distal del 

delta. Seguidament, el nivell del mar continua pujant lentament i els materials 

prograden sobre el prodelta i és quan els materials terrígens comencen a tenir més 

importància i es desenvolupen els canals fluvials i platges someres, que corresponen 

als materials descrits en aquest projecte com a Ql2. En aquest nivell es troben 

materials fins intercalats, són nivells llimosos i argilosos no massa potents, i de 
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coloracions fosques degut al contingut en matèria orgànica, que corresponen a 

sediments de maresmes associats al desenvolupament del sistema deltaic. 

Finalment, per sobre d’aquests materials es troba un nivell d’argiles vermelles i nivells 

sorrencs, que corresponen al nivell denominat Ql1 definit com a ambient de plana 

d’inundació deltaica. 
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4. HIDROGEOLOGIA 

4.1. Hidrogeologia del Delta 

La caracterització hidrogeològica del Delta del Llobregat, que a continuació es 

desenvolupa, s’ha extret, en gran part, del “Estudi dels impactes sobre la hidrogeologia 

de les obres d’ampliació de l’Aeroport de Barcelona” (Iberinsa – Dpto. Enginyeria del 

Terreny UPC, 2000) i del Projecte Linea 9 del metro- TRAM 1. 

El seguiment de l’evolució piezomètrica des de 1966 i totes les investigacions 

posteriors confirmen el model conceptual establert pel MOP (1966) i que ha estat 

revisat en (CUSTODIO et al. 1991). Segons aquestes investigacions quan l’aqüífer 

profund no era explotat, les línies de corrent frenaven la intrusió salina. Les extraccions 

modifiquen dràsticament la línia piezomètrica rebaixant els nivells freàtics i provocant 

fluixos d’aigua de mar cap a l’aqüífer profund. 

Dels aqüífers descrits, tres estan clarament definits i es troben interconnectats Aquests 

aqüífers ja van ser definits en (MOP, 1966. LLAMAS MOLIST, 1967), on es distingien 

les unitats següents: 

Aqüífer de la Vall Baixa 

Aqüífer superficial del delta 

Aqüífer profund del delta 

• Aqüífer del Vall Baix 

Aquesta unitat hidrogeològica s’estén des de l’estret del roc del drac a Pallejà, on 

l’aqüífer té una amplada de 140 m, fins a Sant Boi i Cornellà, on l’amplada és de 2.150 

m. El gruix dels materials també augmenta des de l’estret del roc del Drac (20 m) cap a 

Cornellà (50 m). 

L’aqüífer està format pels materials de les terrasses quaternàries que se situen al Vall 

Baix del Llobregat. Cal fer notar que les terrasses penjades formen aqüífers laterals de 

poca importància, ja que en estar a altura superior a la del riu no poden rebre la seva 

alimentació. La composició de l’aqüífer és de graves i sorres de gran porositat 

drenable i permeabilitat, encara que també hi ha materials més fins (llims i argiles), 

que poden correspondre a antigues planes d’inundació o a aportacions laterals 

d’origen eòlic. 

Excepte a la zona del llit del riu, la vall està cobert per llims de plana d’inundació, sobre 

la qual hi ha un sòl agrícola que, normalment, fins a poc abans de Cornellà, té un gruix 
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menor de 5 m. Fins aquesta zona es pot considerar que l’aqüífer és únic i lliure, si bé 

podria arribar a funcionar com semicaptiu (és a dir, ser drenat pel riu), en el cas que 

els nivells piezomètrics pugessin fins al nivell del llit final. 

A la zona de Cornellà comencen a aparèixer unes capes importants de materials poc 

permeables. A partir d’aquí, cap al mar, l’aqüífer que era únic es bifurca en dos, el 

superior que és lliure, i l’inferior que és captiu, i es consideren altres unitats. 

 

• Aqüífer profund del Delta 

Aquest aqüífer ocupa gairebé tota la superfície deltaica, i fins i tot es prolonga sota el 

mar per sota de la falca de llims. Està format per les graves fluvials de reblert 

postglacial. El tamany de gra d’aquestes graves, en general decreix cap al mar, alhora 

que augmenta la proporció de sorra, encara que poden trobar-se graves grolleres a la 

zona costera (a la zona de l’antiga Caserna de Carrabiners) associades a antics 

peleocanals. 

L’aqüífer profund és captiu, és a dir, no és drenat en superfície, en impedir-l’hi per 

estar cobert per la falca de llims. No obstant això, als marges del delta, entre Sant Boi i 

Castelldefels (marge dret) i entre Cornellà, l’Hospitalet i el Port Franc (marge 

esquerre), la falca de llims desapareix per canvi lateral a sorres fines, i l’aqüífer 

profund es comunica amb el superficial a través d’aquestes sorres fines. 

La falca fluviomarina intermèdia ocupa gran part de l’extensió deltaica i és la causant 

del confinament de l’aqüífer profund. Hidrogeològicament, se la pot considerar com un 

aqüitard. Aquesta falca va perdent gruix cap als marges del delta, on desapareix per 

canvi lateral a fàcies més sorrenques. Aquest fet fa que als marges del delta, l’aqüífer 

superficial i el profund estiguin intercomunicats. 

 

• Aqüífer superficial del Delta 

Aquest aqüífer, anomenat superficial perquè hi ha un aqüífer a major profunditat, 

ocupa tota la superfície deltaica, està format per sediments fonamentalment sorrencs 

d’origen deltaic, fluvial i litoral. En el part central del delta aquest aqüífer està cobert 

per una capa de llims i argiles de plana deltaica. 

A la part inferior de la falca l’aigua marina ha estat diluïda lentament pel moviment 

ascendent de l’aigua dolça de l’aqüífer profund, en una situació piezomètrica diferent 
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de l’actual. Aquest rentat ha estat gairebé complet a les zones de la falca situades a 

terra endins. 

Els materials quaternaris infrajacents al nivell de graves són poc coneguts des del punt 

de vista hidrogeològic, ja que és aconseguit únicament per alguns sondejos 

piezomètrics. La seva litologia (llantions de conglomerats argilosos, sorrencs i argiles) 

fa que aquest nivell sigui menys permeable que les graves fluvials suprajacents. Així 

mateix, és poc probable que aquests nivells inferiors tinguin un significat important a 

l’hora de comptar amb els recursos hidràulics (MOP, 1966) ja que la seva alimentació 

només pot procedir de les altres capes aqüíferes superiors, i per consegüent no 

alterarien el balanç hídric establert en general per aquesta zona. 

En l’annex s’adjunta la fitxa 39 de masses d’aigua subterrània de Catalunya (Agència 

Catalana del Aigua) corresponent al Delta del Llobregat. 
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4.2. Hidrogeologia de la Zona d’Estudi 

La permeabilitat del terreny va ser mesurada a diferents nivells en projectes consultats 

a l’interior dels sondejos mitjançant assajos Lefranc i amb assaigs de bombaments de 

pous, aquests s’adjunten en l’annex. Aquests resultats, corresponen a les formacions 

de la falca llimosa intermèdia (QL3, QL3s i QL3m) i al nivell detrític superior (QL1 i 

QL2). 

Sondeig
Fondària perforació

(m)
fondària revestiment

(m)
Longitud zona filtrant

(m)
Profunditat nivell freàtic

(m)
Unitat Geològica Tipus Assaig

L2‐50 26.00 25.70 0.30 7.40 QL3 Càrrega variable
L2‐50 38.00 37.50 0.50 7.40 QL3‐4 Càrrega variable
L2‐51 15.50 14.90 0.60 7.50 QL3s Càrrega variable
L2‐51 23.00 22.75 0.25 7.50 QL3 Càrrega variable
L2‐51 27.50 27.20 0.30 7.50 QL3 Càrrega variable
L2‐52 18.50 18.25 0.25 6.35 QL3s Càrrega variable
L2‐52 28.10 27.10 1.00 6.35 QL3 Càrrega variable
L2‐52 41.00 40.20 0.80 6.35 QL4sg Càrrega variable
L2‐53 15.50 14.93 0.57 6.40 QL3s Càrrega variable
L2‐53 29.60 29.48 0.12 6.40 QL3 Càrrega variable
L2‐53 40.10 40.10 0.00 6.40 QL3‐4 Càrrega variable
L2‐54 13.50 12.00 1.50 8.00 QL3s Càrrega variable
L2‐54 21.60 21.00 0.60 15.00 QL3s Càrrega variable
L2‐54 31.50 30.00 1.50 16.50 QL3 Càrrega variable
L2‐55 15.60 15.00 0.60 5.00 QL3s Càrrega variable
L2‐55 19.60 19.00 0.60 5.00 QL3s Càrrega variable
L2‐55 34.50 33.00 1.50 5.00 QL3 Càrrega variable
L2‐56 9.60 9.00 0.60 4.00 QL2 Càrrega variable
L2‐56 12.60 12.00 0.60 4.00 QL3 Càrrega variable
L2‐56 20.10 19.50 0.60 4.00 QL3 Càrrega variable
L2‐57 12.60 12.00 0.60 8.00 QL2 Càrrega variable
L2‐57 36.60 36.00 0.60 15.00 QL3 Càrrega variable
L2‐58 9.60 9.00 0.60 5.00 QL3s Càrrega variable
L2‐58 17.00 16.50 0.50 4.80 QL3s Càrrega variable
L2‐58 24.60 24.00 0.60 4.80 QL3 Càrrega variable  

Figura 3.- Assaigs Lefranc al Delta del Llobregat. 

Addicionalment, també es pot realitzar una estimació de permeabilitat dels diferents 

nivells a partir de les corbes granulomètriques. Una primera idea de la permeabilitat 

dels materials es pot realitzar a través de les corbes de Breddin (Custodio y Llamas, 

1983, pp. 478-479), en les quals s’associen unes característiques en funció del rang 

de la corba granulomètrica sempre i quan no divergeixi molt de les contingudes en el 

gràfic. 
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Figura 4.- Corbes de Breddin. 

 

Figura 5.- Classe de terrenys de Breddin segons la figura 3 

En la zona es troben dos aqüífers (el profund del Delta i el superficial), amb dos nivells 

piezomètrics diferents: el nivell superior, situat a cota +0.00 aproximadament (capa 

QL2), i l’inferior, a cota -6.00, que es troba en les capes per sota de la QL3. En la falca 

de llims trobem piezometries intermèdies degut a l’escolament existent des de aqüífer 

superior cap al principal. 

La permeabilitat efectiva de l’aqüífer superficial és força variable i s’estima que pot 

presentar valors des de 8 a 80m/d aproximadament, amb una mitja entorn als 40m/dia. 
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A part dels diferents valors de permeabilitat que es poden detectar, existeix una 

variabilitat bastant acusada en els gruixos d’aquest aqüífer, tot condicionant per tant, 

els valors de la transmissivitat. 

Es tenen referències de permeabilitats de l’ordre 22-28m/dia pel nivell de sorres netes 

(sondeig S-5 Informe Estudi geotècnic del projecte: “Construcció de la Nova Gran Via 

entre els carrers Escultura i Miguel Hernández a l’Hospitalet de Llobregat”). Cal tenir 

en compte que aquestes valors s’han obtingut a partir d’assaigs de permeabilitat en 

sondatges, que normalment van donar valor més baixos que els obtinguts a partir 

d’assaigs de bombament. 

En sondatges d’investigació realitzats pel Projecte constructiu dels tallers de la L1 del 

FMB a l’Hospital de Bellvitge (RSE, 2005), es varen realitzar diversos assaigs 

d’injecció ‘Slug’ que han donat valors de k de fins a 38m/d. 

Valors de permeabilitat i d’emmagatzematge han estat recopilats d’estudis anteriors 

realitzats en les sorres de la unitat superior. Aquests estudis són els següents: 

Els resultats obtinguts referents a la caracterització de les sorres que formen l’aqüífer 

superior del Delta a partir d’estudis realitzats propers a la zona d’estudi són els 

següents: Les transmissivitats de la zona central del delta on l’aqüífer superficial es 

presenta independentment de l’aqüífer profund, els gruixos mitjos que es presenten 

varien entre 8 i 14 m, donant transmissivitats per mitjanes des de T = 200 m2/dia fins a 

350 m2/dia i localment fins a 400m2/dia. Al sector de la zona d’estudi es poden trobar 

permeabilitats entorn a 30 – 50m/dia (Eurogeotècnica, 2000). 

 

En la següent taula es resumeixen els sondeigs del perllongament de la Línea 2 de 

TMB utilitzats  control de la piezometria de la zona d’estudi: 

Sondeig Profunditat Assaig Lefranc Piezometria mitjana
X Y Z m de a m

L2‐50 427227 4578285 5.5 45 6 9 3 ‐2.43
L2‐51 427124 4578185 5.8 44.8 22 28 3 ‐2.90
L2‐52 427161 4577995 5.2 45 22 28 3 ‐1.65
L2‐53 427227 4577906 5.3 42 6 10 3 ‐1.09
L2‐54 427417 4577755 5 45 24 30 3 ‐1.38
L2‐55 427200 4577330 4.4 35 18 24 3 ‐0.81
L2‐56 426825 4577149 4.7 20.1 8 14 3 ‐0.59
L2‐57 427417 4577502 6.8 40 8 14 2 ‐0.15
L2‐58 427349 4577398 4.3 33 15 21 3 ‐0.90

Coordenades UTM Tram ranurat

 

Pou Bombament Profunditat
X Y Z m de a

L2‐P6 426819 4577142 4.65 14 7 10

Coordenades UTM Tram ranurat
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5. MODELACIÓ NUMÈRICA DE LA ZONA D’ESTUDI 

Per a la realització de l’estudi de l’efecte barrera s’ha generat un model numèric 

simplificat de 36 km2 realitzat a partir del les piezometries resultants del model 

matemàtic de flux i transport i programa de gestió dels aqüífers: Cubeta de Sant, Vall 

Baixa i Delta de Llobregat, UPC ACA), aquest model ha estat calibrat amb les dades 

piezomètriques compreses entre els anys 1965 i 2004 

 

Ubicació dels punts d´observació, amb mesures piezòmetriques en el model numèric
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Figura 6.- Aqüífers Superior i Principal amb punts de control de la piezometria. 
 
L’estació projectada, situada al marge dret del delta, només afectarà al flux de l’aqüífer 

superficial, amb el que s’han estudiat les piezometries d’aquest per a realitzar les 

condicions de contorn del model simplificat. 
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5.1. Condicions de Contorn del Model Simplificat 

Com es pot comprovar, els nivells d’aigua del Delta han experimentat variacions força 

notables durant els últims 40 anys, en els anys 70, degut a la forta industrialització de 

la zona del delta, la pressió sobre els aqüífers era molt gran, ja que les empreses 

bombejaven grans quantitats d’aigua pels processos industrials. Tal i com mostra la 

següent figura la piezometria no segueix una tendència estàndard, és a dir, des de les 

parts més elevades cap al mar, sinó una tendència a la inversa, en els contorns del 

model simplificat s’arribava a una diferència de cotes d’una 10 m aproximadament. 

 

 

Figura 7.- Piezometria de l'aqüífer superficial a l'any 1974. 
 
En la piezometria del any 1999, els gradients en la zona d’estudi són molt menys 

pronunciats, la diferència de cotes entre els contorns es redueix a la meitat. No obstant 

la tendència segueix sent inversa. Aquesta tendència es troba molt marcada en el 

contacte amb la Vall Baixa a Cornellà on trobem la central d’Aigües de Barcelona 

(AGBAR), que extreu aigua en funció de la pluviometria anual. 
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Figura 8.- Piezometria de l'aqüífer superficial a l'any 1999. 

 

En la piezometria del 2004, una vegada finalitzades les obres de la Gran Via, els 

nivells es van recuperar en el centre del Marge Esquerre, assolint la tendència 

“natural” dels últims 30 anys. 

Les extraccions de la zona de Cornellà continuen, però es veuen minimitzades per 

les aportacions d’aigua de l’aqüífer de la Vall Baixa. 

Respecte a la relació riu – aqüífer, es pot veure una diferenciació entre els marges de 

l’aqüífer: mentre que en el marge dret, l’aqüífer descarrega al riu, degut al dom 

piezomètric existent en aquella zona, en el marge esquerre hi ha una recàrrega de 

l’aqüífer per part del riu degut a la depressió dels nivells 

En aquest període la diferència de cotes entre contorns del model simplificat és 

aproximadament de 2m. 
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Figura 9.- Piezometria de l'aqüífer superficial a l'any 2004. 

S’han realitzat 3 models simplificats per mostrar les situacions piezomètriques 

obtingudes en els any 1974, 1999 i 2004: 

Models 
Gradient entre els

contorns 

Model 1 10 m 

Mode 2 5 m 

Model 3 2 m 

 

5.2. Zonificació dels paràmetres del model 

La manera com es plasma el model conceptual de la zona d’estudi en un model 

numèric consta de diverses etapes. La primera consisteix en, per a cadascun dels 

paràmetres hidràulics considerats, subdividir el domini en una sèrie de zones en les 

que es considerarà constant el valor d’aquest paràmetre. Els paràmetres que 

intervenen en l’equació de flux són la transmissivitat (T), el coeficient 

d’emmagatzematge (S) pels casos transitoris i la recàrrega distribuïda en el sistema 

(R). 
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En tot el domini els materials son sorrencs corresponents a l’aqüífer superficial del 

delta Ql2. Representa la unitat aqüífera del sector d’estudi, en concret els dipòsits Ql2 

són els que presenten unes permeabilitats i transmissivitats majors. Per sota de la 

unitat Ql2 es troba la falca intermèdia que representa, en aquest cas, el substrat 

impermeable. 

 

• Transmissivitat i Coeficient d’Emmagatzematge 

La transmissivitat s’ha tractat en el model com a zones de valor constant. Tot i que 

l’heterogeneïtat del paràmetre és prou coneguda, aquest tipus de tractament permet 

reproduir les característiques bàsiques de la piezometria amb uns paràmetres de baixa 

incertesa. Aquest tipus de tractament es considera adequat per un model com el que 

es presenta. 

Tot i que és coneguda la gran heterogeneïtat de la transmissivitat en el Delta del 

Llobregat, s’han establert uns valors mitjans que siguin representatius de la zona 

modelada a partir de la bibliografia existent. La transmissivitat, molt variable, s’estima 

en funció dels gruix saturat i permeabilitat mitjana. A partir de la geologia observada, i 

del assaig de bombament L2-P6 realitzat per a la realització del projecte constructiu 

del perllongament de la Línea 2 de TMB (veure Annex) s’ha estimat un valor d’aquesta 

per a la zona d’estudi. 

El domini s’ha subdividit en tres zones de transmissivitat i coeficient 

d’emmagatzematge. 

a) La zona 1: Correspon al domini de la zona d’estudi, també anomenat aqüífer 

Superficial. El valor de transmissivitat assignat ha estat de T = 600m2/dia, valor 

coherent amb l’assaig de bombeig i amb la bibliografia existent. El coeficient 

d’emmagatzematge assignat ha estat de S = 0.15 degut a que s’ha considerat 

com aqüífer lliure. Si s’agafessin transmissivitats més baixes, l’efecte barrera 

observat seria superior, no obstant, s’ha considerat el valor escollit com a 

representatiu. 

 

b) • La zona 2 simula la reducció dels paràmetres hidràulics deguts a l’existència 

de l’estació realitzada entre pantalles actuant a mode de barrera dins del 

domini. Aquests paràmetres es corresponen a pantalles amb juntes ben 

executades, essent de T = 0.00001m2/d i S = 0.0001. 
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c) • La zona 3 modela la finestra freàtica que es proposa com a mesura 

correctora. El valor de transmissivitat assignat ha estat: T = 1000m2/dia, i el 

coeficient d’emmagatzematge de S = 0.01 

El valor de la transmissivitat de la finestra, es basa en la permeabilitat del 

material que conté, seleccionat aquest mitjançant els fusos de les corbes de 

breddin tal i com s’explica en l’apartat corresponent. 

 

• Recàrrega i degoteig 

En el model simplificat no s’han implementat recàrregues ni degoteigs de manera 

directa ja que, en el cas de la recàrrega, al imposar en els contorns una piezometria 

fixada que doni com a resultant el gradient pel que es fa la simulació. Aquestes 

condicions ja ens marquen la recàrrega del model. 

No s’introdueix el degoteig considerant així únicament efecte barrera. Per tal de no 
avaluar la correcció de l’efecte barrera introduint al model l’efecte de dissipació de 

pujades de nivells amb l’efecte dren. 
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6. ANÀLISI DE L’EFECTE BARRERA 

Les principals afeccions des del punt de vista hidrogeològic es poden diferenciar en 

dues causes, bàsicament: aquelles afeccions que l’aqüífer pot produir sobre l’obra 

constructiva i aquelles afeccions que l’obra pot generar sobre l’aqüífer. Aquestes 

últimes es redueixen principalment a dos aspectes: l’efecte dren i l’efecte barrera. 

L’efecte barrera presenta dos components d’impacte:  

a) Impediment permanent al flux en el sentit tranversal a l’estructura forçant que 

l’aigua subterrània hagi de voltar-la, aquest sempre es produirà si no es 

restitueix parcialment el flux en el sentit transversal. 

b) Inducció a una elevació dels nivells aigües amunt i descensos aigües avall. 

Aquest fenomen que finalment es tradueix en un ressalt piezomètric a ambdós 

costats de les estructures apantallants ve controlat per diversos motius: 

1.  Longitud de l’estructura. 

2. Grau de penetració a l’aqüífer i resguards deixats (trams no travessats 

per les estructures). 

3. Permeabilitat del medi. 

4. Gradients naturals existents a l’aqüífer. 

5. Gradients induïts artificialment (bombaments, drenatges) a l’entorn. 

6. Presència d’altres obstruccions al flux properes: (altres infraestructures). 

c) Si la longitud de pantalles és petita, suposadament els ascensos deguts a 

l’obstrucció al flux son mínims, i l’aigua tendeix a voltar l’estructura induint a un 

ressalt piezomètric de molt poca magnitud. Ara bé, si els gradients són elevats, 

l’efecte barrera s’accentua. En el cas contrari i més extrem, si la pantalla té una 

longitud molt gran, però els gradients són molt baixos o gairebé inexistents 

(p.ex.; divisòria d’aigües en un dom piezomètric) els ascensos i descensos 

deguts a l’efecte barrera no es presenten o la seva manifestació és molt dèbil. 

Aquest seria a la pràctica i de forma conceptual, l’efecte de situar una pantalla 

o barrera dins d’uns piscina d’aigua tancada sense fluxos ni gradients, on no es 

manifestaria cap ascens ni descens. 
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6.1. Definició/Generalitats 
L’estació , juntament amb una cua de maniobres un pou d’introducció de tuneladora és 

projecten a partir de murs pantalla perimetrals apuntalats per la pròpia estructura. Es 

tracta d’una estructura formada per diversos forjats recolzats en les pantalles 

perimetrals. El conjunt forma una estructura autoportant formada per les pantalles 

perimetrals, la coberta, la contravolta i els forjats intermedis necessaris. 

 

Figura 10.- Vista en planta de l'estació completa. 

Vista en planta l’estació te unes dimensions de uns 20m m d’ample per uns 600 m de 

llarg. 

 

6.2. Model Numèric (Visualtransin) 
El model numèric simplificat utilitzat ocupa un extensió de 36 km2 (6x6 km) tal i com es 

mostra en la següent figura. 

 

 

Figura 11.- Malla d'elements finits de tot el domini. 
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La discretització espaial, és a dir, dividir el domini en una sèrie d’elements que el 

recobreixin sense solapar-se, s’ha realitzat de manera que la mida dels elements de la 

malla sigui menor en la zona central on s’ubica l’estació, adaptant-se a aquesta.  

 

Figura 12.- Detall de la discretització del mallat en la zona propera a l'estació. 
 
Dintre de cada element el programa interpola linealment. Per això l’error que es comet 

en cada punt depèn de la grandària de l’element, i també de la variabilitat de la funció 

interpolada (els nivells piezomètrics en aquest cas). És recomanable llavors que la 

mida dels elements sigui el més petit possible, però és una situació de compromís 

entre aquest requeriment i que el nombre d’elements no sigui tan gran que el temps de 

càlcul augmenti notablement (ja que el temps computacional és proporcional al 

nombre d’elements de la malla). 

L’estació ha estat introduïda en el model com seccions de 20 m de costat. 
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6.3. Resultats de la Modelació 
• Model 1 (Piezometria de 1974). 

En les condicions de l’any 1974, on els gradients són més alts, s’observa que l’efecte 

barrera provoca en la zona de l’estació un ressalt piezomètric de 0.8 m. 

 

Figura 13.- Efecte barrera induït per l'estació en la piezometria del 1974. 

 

Figura 14.- Detall de l'efecte barrera induït per l'estació en la piezometria del 1974. 
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• Model 2 (Piezometria de 1999). 

Les condicions de l’any 1999, on els bombejos deguts a la industrialització del delta 

són molt menors, són d’uns gradients quasi la meitat que en el cas anterior. L’efecte 

barrera que s’observa, és més atenuat provocant en la zona de l’estació un ressalt 

piezomètric de 0.45 m. 

 

Figura 15.- Efecte barrera induït per l'estació en la piezometria del 1999. 

 

Figura 16.- Detall del efecte barrera induït per l'estació en la piezometria del 1999, el resalt hidràulic és de 0.45 m. 

 



 
 

 

 

38 
 

• Model 3 (Piezometria de 2004). 

En la piezometria de l’any 2004, on la diferència de cotes entre el contorns és de 2m, 

l’efecte barrera provoca un ressalt hidràulic entre ambdós cos per la implementació de 

l’estació quasi nul tal i com es mostra en les següents figures: 

 

Figura 17.- Efecte barrera induït per l'estació en la piezometria del 2004 

 

Figura 18.- Detall del efecte barrera induït per l'estació en la piezometria del 2004, l’efecte barrera és casi nul degut a la 
gran transmissivitat del medi. 
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6.4. Valoració dels Resultats/Importància de l’Efecte Barrera 
 
Els resultats obtinguts mostren com, en funció del gradient hídric, l’efecte barrera pot 

arribar a provocar ressalts hídrics importants. En el modelat de la piezometria de l’any 

1974, l’efecte barrera té influència fins a 500 m aigües amunt de la traça de l’estació. 

La variació del nivell freàtic degut a l’efecte barrera pot afectar a les construccions 

properes. Si tenim un augment del nivell freàtic disminueix la pressió efectiva (menor 

resistència), si pel contrari tenim un descens de la pressió de l’aigua augmentaran les 

tensions efectives, la qual cosa implica possibles assentaments. 

Les variacions del nivell freàtic induït per l’efecte barrera també pot afectar a les 

fonamentacions profundes amb pilots al poder induir assentaments negatius. 
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7. MESURES CORRECTORES (Finestra Freàtica) 

7.1. Presentació Model 
En aquest apartat es proposa una solució projectada en una zona puntual, en la part 

central de l’estructura (entre l’estació i la cua de maniobres), que minimitzi l’efecte 

barrera. 

La solució constructiva és el projecte d’un recinte en volta, reconduint l’aigua per sobre 

la volta. Amb aquest objecte es col·locaria un paquet de graves d’uns 3.5 m d’altura. 

L’esquema de mesura correctora proposada en aquest estudi és el següent: 
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Figura 19.- Esquema de la finestra Freàtica. 

 

D’aquesta manera es generaria un camí natural per l’aigua que fins i tot es pot veure 

com una continuació de l’aqüífer lliure. 
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7.2. Modelitzacions 
Els paràmetres assignats a la finestra freàtica són de T = 1000m2/dia, i S = 0.01. S’ha 

modelitzat la implementació de la finestra freàtica pel model 1 i 2, és a dir, per a un 

gradient entre contorns de 10 i 5 metres respectivament 

 

Figura 20.- Implementació de la finestra freàtica al model 1 (1974). 

 

Figura 21.- Detall de la piezometria en el model 1 amb la implementació de la finestra freàtica, el ressalt hidràulic es d'uns 
0.5m 

 
 



 
 

 

 

43 
 

Cal destacar que l’àrea d’influència de l’efecte barrera es minimitza de forma 
considerable tenint a 80 metres de les pantalles variacions del nivell freàtic respecte el 
cas sense pantalles de 0.15m. 
 

 

Figura 22.- Implementació de la finestra freàtica al model 2 (1999). 

 

 

Figura 23.- Detall de la piezometria en el model 2 amb la implementació de la finestra freàtica, el ressalt hidràulic es d'uns 
0.25m 
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7.3. Disseny 
A continuació es descriu el disseny de la finestra freàtica: 

a) Geometria: 

La finestra freàtica es projecta com un calaix de formigó de 20x20 metres en planta 

amb una alçada mínima de 3.5 m i sense coberta, dins d’aquest calaix es col·loca 

material drenant per on pugui circular l’aigua subterrània de l’aqüífer superficial. 

 

Figura 24.- Geometria i disposició de finestra freàtica sobre la contravolta. 
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b) Caracterització del material drenat: 

Per al disseny del paquet de graves, s’han utilitzat les corbes de Breddin, ja que 

relacionen les granulometries amb els paràmetres hidràulics. El paquet de graves ha 

estat dissenyat per tenir una conductància hidràulica de valors compresos entre els 

500 i 1000 m/dia, i així assegurar una transmissivitat equivalent mínima de 1000m2/dia, 

per això s’ha escollit un reblert compres entre els fusos 1-2, es ha dir, graves de 

mitges a grosses, més concretament s’ha optat per un reblert executat amb grava de 

pedrera (granítica) amb granulometria de 20 a 40 mm sense fins. Aquest reblert ha de 

ser estes i compactat amb capes successives de 30 a 50 cm. 

 

Figura 25.- Corbes de Breddin. 

La transició entre els materials de l’aqüífer i el reblert no ha de ser brusca per així 

aconseguir una major continuïtat, per això tan aigües amunt com aigües abans es 

col·loquen en els dos primers metres del reblert uns paquets de sorra mitja – grossa a 

grava fina (fus 3 de les corbes de Bredding) 
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Figura 26.- Tipus d'aqüífer en funció de la granulometria segons corbes de Bredin i permeabilitat associada. 

 

Per evitar l’entrada de fins en el sistema es projecta la col·locació d’un feltre geotèxtil 

de polipropilè no teixit sobre el paquet de graves, tal i com s’indica en la figura 24 

c) Impermeabilització de la finestra freàtica: 

Per a la impermeabilització de la base de la Finestra Freàtica s’ha dissenyat un 

sistema multicapa per a garantir la màxima eficiència, abans de començar amb els 

treballs d’impermeabilització és recomanable esperar un lapse de 21 dies des del 

formigonat de la volta per així assegurar-se que la humitat no superi el 10%. Abans 

d’aplicar la primera capa és important aconseguir una superfície perfectament neta i 

seca. 

Primerament s’aplica un capa amb 1,8 kg/m2 d’emulsió bituminosa catiònica en tota la 

superfície, inclosos els paraments verticals dels murs del calaix, una vegada aplicada 

es protegeix la primera capa amb formigó HM-15 (15 N/mm2 de resistència a 

compressió). Aquest formigó té una doble funció, a més de protegir la primera capa 

d’impermeabilització s’utilitza per donar pendent a les properes capes (sempre 

superior al 0.5%) per així minimitzar la possibilitat de zones d’entollament sobre la 

coberta. 

Posteriorment s’aplica una membrana PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de 

dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de 

polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, començant per la cota més baixa i procurant 

realitzar l’estesa de forma perpendicular a la línea de màxima pendent, executant els 

solapaments entre làmines necessaris. Les diferents capes que composen la 



 
 

 

 

47 
 

membrana han d’aplicar-se de forma que els solapaments no coincideixin entre capes, 

eliminant totes les bombolles d’aire que queden durant la col·locació. 

 

Figura 27.- Detall del sistema multicapa per a la impermeabilització de la base de la finestra freàtica. 
 
Sobre la membrana es col·loca un feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes 

mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació 

igual o superior a 2350 N, els comentaris realitzats a la membrana respecte la seva 

col·locació també s’apliquen al geotèxtil. 

En els paraments verticals, una vegada col·locada l’emulsió bituminosa, es col·loca 

una làmina drenant de polietilè d’alta densitat amb nòduls de 8mm d’alçada i feltre de 

polipropilè amb una resistència a la compressió de 150kN7m3. Aquesta capa té la 

funció de drenar l’aigua del reblert evitant així el contacte amb la ’impermeabilització i 

el mur. 
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Figura 28.- Detall de la impermeabilització dels paraments verticals de la finestra freàtica. 

 

7.4. Procés Constructiu 
Diferenciarem en dues fases principals la construcció de l’estació, l’execució de 

pantalles i col·locació de coberta, i els treballs d’excavació i realització de l’estació. 

A partir de la col·locació de la coberta els treballs d’excavació i realització de l’estaci, 

es defineixen “top-down” per a minimitzar l’afecció en superfície , és a dir, un cop 

executades les pantalles, es realitza la mínima excavació necessària per a poder 

cobrir l’estació, i obrir així al trànsit en la zona abans d’executar tot el buidat. A partir 

d’aquí l’excavació és sota coberta executant els puntals i forjats intermedis necessaris 

fins arribar a la cota de contravolta de fons, esgotant el recinte ja que bona part de 

l’estació es situa sota el nivell freàtic. 

En el moment que la coberta està col·locada, volta en el cas dels 20 m que ocupa la 

finestra freàtica, ja es poden començar els treballs de realització de la finestra freàtica 

sense entorpir en la resta de treballs i només ocupant una mínima part de la superfície 

de l’estació. El procés constructiu de la finestra freàtica es resumeix en les següents 

fases: 

1) Execució del calaix de formigó que contindrà el paquet de graves, aquest es 

realitza alhora que es col·loca la coberta donant així continuïtat amb la volta de 

la zona de la finestra freàtica. 

2) Col·locació de tablestacat en el trasdós de les pantalles situades en la zona de 

la finestra freàtica. El tablestacat no té perquè tenir una clava superior als 0.5 m 
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sempre i quan s’arriostrin les tablestaques en la part superior amb un perfil 

metàl·lic L40x40x5 ancorat a les pantalles adjacents. 

3) Demolició de pantalles fins a la base de la finèstra (cota -2.00m 

aproximadament. 

4) Impermeabilització de la base i dels parament verticals que conformen el calaix 

de la finestra freàtica 

5) Col·locació del reblert drenant (fus 1-2 en la part central i fus 3 segons corbes 

de Breddin en el 2 metres extrems de la finestra). Aquest reblert ha de ser 

col·locat i compactat en tongades de 30 a 50 cm de forma adequada. 

6) Col·locació de feltre geotèxtil de polipropilè no teixit sobre el paquet de graves 

per evitar l’entrada de fins que poguessin colmatar el sistema. El feltre geotèxtil 

ha de tenir un solapament vertical amb el contacte aqüífer - finestra de 1.85 m 

per evitar l’entrada lateral de fins sense interferir amb el drenatge. 

7) Retirada de tablestacat i restitució de la topografia sobre el paquet de graves. 

 

7.5. Comparativa amb altres Mètodes 
S’han proposat diferents mètodes per a la minimització de l’efecte barrera, entre 

aquests hi ha: 

Calaixos drenants pel pas del flux subterràni: 

Aquests mesura es basa en la realització de calaixos de formigó de 2m d’altura i 2 m 

d’ample, perpendiculars a l’estructura de l’estació i situats per sobre de la catenària i 

per sota del nivell freàtic. Els calaixos s’uneixen a una finestra en les pantalles posant 

en contacte la grava que el reomple amb les sorres de l’aqüífer, i per tant connectant el 

flux subterrani des del trasdós de la pantalla aigües amunt cap al trasdós del cantó 

aigües avall. 

Aquest mètode té l’inconvenient de que per perforar les finestres o obertures del túnel 

des del calaix (per dins el túnel) per connectar-se amb l’aqüífer, i per tal d’evitar 

l’esllavissada de terres (sorres mitges i fines) saturades d’aigua amb una cohesió 

mínima, s’han de preveure elements que continguin tan el flux d’aigua com aquestes 

terres. Per a solucionar aquest inconvenient s’ha de crear, abans de perforar la 

finestra, un recinte exterior a la pantalla amb una mida lleugerament superior a la de la 

finestra (3x4 m). Aquest recinte ha de tenir com objectiu frenar o anul·lar l’aportació 

d’aigua subterrània en primer lloc, i minimitzar o evitar la possibilitat de l’esllavissada 
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d’aquestes terres per la secció de 2x2 cap dins del túnel. La construcció d’aquest 

recinte suposa l’ocupació de més espai en superfície. 

L’execució d’una única finestra freàtica, a més de generar un camí molt més natural 

per l’aigua. Fins i tot, en comparació amb les finestres, es pot veure com una 

continuació de l’aqüífer lliure (no confinat com seria el cas de les finestres), suposa 

una reducció de la superfície ocupada i una optimització dels medis constructius dels 

que es disposin 

A més, si es detectes algun problema de funcionament, l’actuació hauria de ser 

puntual i des de la superfície, no afectat l’ús de l’estació. 

 

Sondejos horitzontals sota nivell freàtic 

El sistema es basa en la realització de diversos sondejos horitzontals reblerts de 

graves que actuïn de drens dins de l’aqüífer, connectats mitjançant un tub els d’aigües 

amunt amb els d’aigües avall. 

L’execució de sondejos horitzontals és complicada, i més encara el futur reblert de 

graves, això dona incertesa de la bona execució dels drens. A més a més la seva 

realització interactua amb la resta dels treballs de l’estació enrederint la seva 

finalització. En funció de la col·locació del tub de connexió pot ser inviable l’actuació si 

es detecten mals funcionaments del sistema. 

 

7.6. Sistemes de Control 
Per a supervisar el bon funcionament de la finestra freàtica es projecten una sèrie de 

piezòmetres, aquests es disposen de forma radial als dos cantons de l’estructura i 

centrats en la finestra. Els primers piezòmetres es situen a 5 m de la connexió aqüífer 

– graves, posteriorment es col·loquen paral·lelament i perpendicularment a l’estació a 

unes distàncies cada vegada majors respecte aquests primers piezòmetres: 25 m, 

75m, 100 m i 200m. 

Els sondeigs per a la realització dels piezòmetres es projecten a rotació amb extracció 

de testimoni continu i utilitzant com a llot de perforació aigua per evitar alterar les 

condicions del terreny. 

La perforació s’ha de revestit per evitar el despreniment de les parets. Després s’ha de 

col·locar el tub piezomètric amb el tram de filtre de la longitud de l’aqüífer superior. 
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Els tubs tan poden ser de PVC enroscats i segellats amb silicona i el tram ranurat 

mitjançant talls en el mateix tub, o de tipus Hidroplus amb el filtre enroscat al tub cec. 

Posteriorment es col·loca un tap de bentonita en la part inferior del tram ranurat, en 

l’espai que hi ha entre el tub piezomètric i la paret de la perforació per evitar filtracions i 

contaminació de l’aigua del nivell de l’aqüífer superior. En l’espai que hi ha entre el 

filtre i la paret de la perforació s’omple amb sorra silícia calibrada i d’acord amb la 

granulometria del nivell permeable. Té la funció de prefiltre. Finalment per sobre el 

prefiltre es posa un altre tap de bentonita fins a la superfície per tal de que quedi 

totalment segellat i impermeabilitzat. A mesura que es va anar posant la bentonita i el 

prefiltre, es va anar extraient el revestiment. 

Al final es col·loca una arqueta en la superfície per protegir el piezòmetre dels agents 

externs que pugin malmetre el tub. En el tub piezomètric es posa un tap de fons per 

evitar que l’aigua s’infiltri per sota del tub i un tap en la boca del tub per tal d’evitar que 

entri cap objecte. 

A continuació es presenta un esquema constructiu dels piezòmetres. 

 

Figura 29.- Esquema constructiu d'un piezòmetre. 
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8.  CONCLUSIONS 

Les necessitats socials cada vegada fan que les obres civils s’executin en llocs més 

complicats, això obliga a trobar solucions constructives cada vegada més elaborades e 

innovadores. 

L’avenç de les noves tecnologies donen les eines necessàries als tècnics per afrontar 

problemes que fa una anys no haurien estat possibles. 

La modelació numèrica amb elements finits permet, una vegada estudiades 

minuciosament les variables del sistema, simular gran diversitat d’escenaris i projectar 

estructures molt més afinades, a més de ser una gran eina per prevenir possibles 

problemes. 

En la zona de la plana deltaica del Llobregat els materials són formats per materials 

d’estratificació horitzontal. Es poden distingir 2 nivells detrítics, que es van sedimentar 

en moments en que el nivell del mar tenia una posició diferent. El nivell detrític superior 

es va dipositar en un moment transgressiu i el nivell detrític inferior es va dipositar en 

un moment regressiu, i estan separats per una superficie de discontinuïtat que 

correspon a una manca de sedimentació i/o erosió. En cada nivell es troven diversos 

nivells que es van dipositar per petites variacions del nivell del mar. En el nivell detrític 

superior, de sostre a base es troben argiles i llims amb restes de fauna (Ql1), sorres 

grolleres i fins (Ql2), materials fins sorrencs-llimosos (Ql3s) i llims argilosos (Ql3). En el 

nivell detrític inferior es troben sorres mitges-fines (Ql3-4), sorres amb algunes graves i 

fins (Ql4sg) amb intercalacions de nivells argilosos (Ql4a), i finalment es pot trobar, ja 

ben entrat el delta, un nivells de graves i sorres netes (Ql4g). El nivell piezomètric en el 

complex detrític superior és continu i no gaire profund. 

A partir de la descripció geològica de les diferents unitats i la discussió dels 

paràmetres geotècnics que caracteritzen cada una d’elles es defineixen els següents 

nivells geotècnics. 

• Nivell geotècnic Ql1. Format per la unitat geològica Ql1, correspon a dipòsits 

d’argiles llimoses de plana d’inundació i dipòsits d’argiles sorrenques. 

• Nivell geotècnic Ql2. Format per la unitat geològica Ql2, correspon a dipòsits de 

sorres fines i mitges i dipòsits de sorres mitges a grolleres amb graves. 

• Nivell geotècnic Ql3. Format per la unitat geològica Ql3, correspon a dipòsits de 

llims i llims sorrencs i dipòsits d’argiles llimoses. 
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• Nivell geotècnic Ql3s. Format per la unitat geològica Ql3s, correspon a dipòsits 

de sorres entre molt fines i mitges amb matriu llimosa. 

• Nivell geotècnic Ql3-4. Format per les següents unitats geològiques: 

o Unitat geològica Ql3-4, corresponent a dipòsits de sorres fines-mitges 

amb llims i llims sorrencs amb intercalacions de sorres mitges a 

grolleres i matriu fina. 

o Unitat geològica Ql4sg, corresponent a dipòsits de sorres, entre fines i 

grolleres en algun cas amb graves polimíctiques i matriu fina. 

S’ha desenvolupat un model numèric per tal d’estudiar l’efecte barreraque pot 

provocarr la implementació de l’obra sobre l’aqüífer superficial mitjançant el codi 

TRANSIN III, desenvolupat pel Grup d’Hiodrlogia Subterrània de la UPC (GHS-UPC). 

• La superficie del model cobreix 36 km2 del marge esquerre del delta del 

Llobregat. 

• Per tal de realizar un model simplificat que alhora sigues significatiu s’ha 

realitzat un estudi de les piezometries des de l’any 1936 fins al 2004 utilitzant el 

model matemàtic de flux i transport i programa de gestió dels aqüífers: Cubeta 

de Sant, Vall Baixa i Delta de Llobregat, UPC ACA. 

El domini s’ha discretitzat en 3 zones: 

d) La zona 1: Correspon al domini de la zona d’estudi, també anomenat aqüífer 

Superficial. El valor de transmissivitat assignat ha estat de T = 600m2/dia, valor 

coherent amb l’assaig de bombeig i amb la bibliografia existent. El coeficient 

d’emmagatzematge assignat ha estat de S = 0.15 degut a que s’ha considerat 

com aqüífer lliure. Si s’agafessin transmissivitats més baixes, l’efecte barrera 

observat seria superior, no obstant, s’ha considerat el valor escollit com a 

representatiu. 

 

e) • La zona 2 simula la reducció dels paràmetres hidràulics deguts a l’existència 

de l’estació realitzada entre pantalles actuant a mode de barrera dins del 

domini. Aquests paràmetres es corresponen a pantalles amb juntes ben 

executades, essent de T = 0.00001m2/d i S = 0.0001. 

f) • La zona 3 modela la finestra freàtica que es proposa com a mesura 

correctora. El valor de transmissivitat assignat ha estat: T = 1000m2/dia, i el 

coeficient d’emmagatzematge de S = 0.01 
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L’efecte barrera presenta dos components d’impacte:  

d) Impediment permanent al flux en el sentit tranversal a l’estructura forçant que 

l’aigua subterrània hagi de voltar-la, aquest sempre es produirà si no es 

restitueix parcialment el flux en el sentit transversal. 

e) Inducció a una elevació dels nivells aigües amunt i descensos aigües avall. 

Aquest fenomen que finalment es tradueix en un ressalt piezomètric a ambdós 

costats de les estructures apantallants ve controlat per diversos motius: 

1.  Longitud de l’estructura. 

2. Grau de penetració a l’aqüífer i resguards deixats (trams no travessats 

per les estructures). 

3. Permeabilitat del medi. 

4. Gradients naturals existents a l’aqüífer. 

5. Gradients induïts artificialment (bombaments, drenatges) a l’entorn. 

6. Presència d’altres obstruccions al flux properes: (altres infraestructures). 

f) Si la longitud de pantalles és petita, suposadament els ascensos deguts a 

l’obstrucció al flux son mínims, i l’aigua tendeix a voltar l’estructura induint a un 

ressalt piezomètric de molt poca magnitud. Ara bé, si els gradients són elevats, 

l’efecte barrera s’accentua. En el cas contrari i més extrem, si la pantalla té una 

longitud molt gran, però els gradients són molt baixos o gairebé inexistents 

(p.ex.; divisòria d’aigües en un dom piezomètric) els ascensos i descensos 

deguts a l’efecte barrera no es presenten o la seva manifestació és molt dèbil. 

Aquest seria a la pràctica i de forma conceptual, l’efecte de situar una pantalla 

o barrera dins d’uns piscina d’aigua tancada sense fluxos ni gradients, on no es 

manifestaria cap ascens ni descens. 

Amb les piezometries del any 1974 l’estació provoca un ressalt piezomètric de 

0.8m que es veu atenuat a 0.5m amb la implementació de la finestra freàtica. 

La finestra freàtica es projecta com un calaix de formigó de 20x20 metres en planta 

amb una alçada mínima de 3.5 m i sense coberta, dins d’aquest calaix es col·loca 

material drenant per on pugui circular l’aigua subterrània de l’aqüífer superficial. 

Aquesta mesura correctora reuneix les següents avantatges: 

• Fàcil execució dins del marc de la construcció d’una estació. 

• Mínima afecció a les zones limítrofs de l’obra i a les estructures properes. 
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• Solució econòmica dins del marc del projecte. 

• Fàcil reparació en front de possible mal funcionament. 
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ANNEX 4 

FITXA DEL DELTA DEL LLOBREGAT (ACA) 



MASSES D'AIGUA SUBTERRÀNIA
DE CATALUNYA

DELTA DEL LLOBREGAT

FITXA DE CARACTERITZACIÓ, ANÀLISI DE PRESSIONS, IMPACTES I  ANÀLISI 
DEL RISC D'INCOMPLIMENT

Figura 1. Situació geogràfica de la massa d'aigua

39



Masses d'aigua subterrània de Catalunya
Massa 39

1. INTRODUCCIÓ GENERAL 

La nova Directiva Marc en Política d'Aigües de la Unió Europea, coneguda amb el nom de
Directiva Marc de l'Aigua (en endavant DMA), aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el
23 d'octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE), origina i 
condiciona un canvi important en el concepte de gestió, protecció i planificació de l'ús de
l'aigua i els espais associats a aquest medi, tant a les masses d'aigua continentals
(superficials i subterrànies), com a les costaneres i les de transició. 
La Directiva defineix les masses d'aigua com unitats de gestió sobre les que es realitzarà el
programa de mesures per tal d'assolir els objectius de la DMA. En aquest document, i en
resposta als articles 5, 6 i 7 de la DMA, es caracteritza i tipifica una de les 53 masses d'aigua
subterrània identificades a Catalunya alhora que s'analitzen les pressions existents sobre
aquesta massa i els impactes mesurats. Les pressions i els impactes es valoren conjuntament
per a concloure el risc d'incompliment dels objectius de la DMA. 
 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENT 

1. INTRODUCCIÓ GENERAL 

2. IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA 

3. CARACTERITZACIÓ DE LA MASSA D’AIGUA 

3.1 Descripció de la zona saturada 
3.2 Hidrodinàmica i tipus de flux 
3.3 Zona no saturada 
3.4 Connexió amb cursos d’aigua superficial 
3.5 Estat químic històric 

 
4. ZONES PROTEGIDES 

4.1 Zones vulnerables als nitrats d’origen agrari  
4.2 Aqüífers protegits 
4.3 Zones humides dependents 

 
5. PRESSIONS 

5.1 Ocupació general del sòl 
5.2 Pressions significatives sobre l’estat químic 
5.3 Pressions significatives sobre l’estat quantitatiu 
5.4 Vulnerabilitat intrínseca 

 
6. IMPACTES 

6.1 Xarxes de control de qualitat i quantitat 
6.2 Impactes sobre l’estat químic 
6.3 Impactes sobre l’estat quantitatiu 

 
7. AVALUACIÓ DEL RISC 

8. ANNEX 
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2. IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA
Demarcació/ns hidrogràfica/ques: Llobregat-Foix

Sèrie 1:50.000, ICC: 420

Conca/ques hidrogràfica/ques: El Llobregat, les Rieres del Garraf, les Rieres 
litorals del Llobregat, els Torrents de l'Àrea 
metropolitana de Barcelona

Municipis inclosos parcialment:

Extensió total (km2): 115 Extensió aflorant (km2): 115

Tipologia litològica dominant: Al·luvial
Altres tipologies litològiques: -

Característiques hidràuliques dominants: Aqüífers lliures i confinats amb predomini 
dels confinats

Altres característiques: Zona litoral amb risc d’intrusió salina

Àrea/es hidrogeològica/ques:

Delimitació geogràfica:
El delta del Llobregat es desenvolupa al peu de la vessant mediterrània de la 
serralada Litoral Catalana, que forma part del conjunt d’orientació NE-SW, 
conegut amb el nom de Catalànides (LLOPIS, 1942, 1946). Aquest conjunt és 
format per tres grans unitats morfoestructurals: la serralada Prelitoral, la 
Depressió Prelitoral i la serralada Litoral. La serralada Litoral es troba travessada 
pel riu Llobregat a favor de la falla de desplaçament horitzontal que coincideix 
amb la vall del riu Llobregat. La unitat més septentrional correspon a la serra de 
Collserola, que en la seva part més meridional compren els materials paleozoics 
de Santa Creu d’Olorde. Al Sud-oest de la vall del Llobregat es troba el Massís 
del Garraf, on el Paleozoic desapareix suaument sota els materials mesozoics. La 
vall del Riu Llobregat, que travessa les serralades Prelitoral i Litoral, forma un 
llarg i estret passadís d’origen tectònic reblert per sediments pliocens i 
quaternaris. El límit del Delta al Nord-est és Montjuïc, format per sediments 
miocènics, el qual separa el delta del Llobregat del delta del Besòs.

Municipis inclosos totalment:

l'Hospitalet de Llobregat

Viladecans

Sant Climent de Llobregat

Gavà

Cornellà de Llobregat

Barcelona

Sant Boi de Llobregat

Sant Joan Despí

Castelldefels

Sitges

405 Àrea fluviodeltaica del Llobregat

el Prat de Llobregat
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3. CARACTERITZACIÓ DE LA MASSA D'AIGUA

Els aqüífers inclosos en aquesta massa d'aigua (i els codis corresponents) són:

Es descriuen a continuació les característiques d'aquests aqüífers:

- Aqüífer superficial (4051A15):
El delta del Llobregat en la seva part superficial està format per materials quaternaris 
d’origen fluvial i litoral, que presenta una cobertura de llims i rebliments de canals amb 
sorres i graves de plana deltaica amb una potència de 6 m de permeabilitat baixa. Per 
sota i cap a la costa apareixen sorres eòliques amb argiles i sorres fines de platja ben 
classificades d’uns 9 a 15 m de potència. A la base ja apareix el tascó de llims que 
diferencia l’aqüífer superficial del profund. Per tot això es pot considerar tot el conjunt 
amb una potència entre 20 i 25 m que forma l’aqüífer superficial lliure. Hidràulicament es 
pot distingir entre aqüífer superior format per arenes mitjanes i fines i una part inferior de 
llims i sorres fines. A partir d’una profunditat de 25 m es troben llims i argiles de molt 
baixa permeabilitat.

- Aqüífer profund (4051A14):
L’aqüífer profund captiu està format bàsicament per graves i sorres, tot i que la 
granulometria disminueix cap al mar coincidint amb un augment de la proporció de 
sorres. Aquest aqüífer té una potència de fins a 10 m. Les graves descansen sobre 
argiles i/o gresos, conglomerats i sorres. 
A l’igual que en el cas del tram central, sobre el marge esquerre es localitza una formació 
permeable constituïda per graves i sorres, que és la continuació dels dipòsits al·luvials 
enterrats (terrassa fluvial) per sota de l’actual planícia d’inundació del riu. Amb gruixos 
d’entre 6 i 10 m, es troben a una profunditat mitjana de 40 a 50 m i són dipòsits detrítics 
gruixuts, molt permeables, però que presenten intercalacions en forma de falca de 
formacions detrítiques més fines (sorres, gravetes i llims). Aquestes intercalacions 
provenen de les aportacions laterals, de peu de mont, que constitueixen d’alguna manera 
la base de la complexa estructura deltaica, com són les graves i sorres gruixudes del 
Miocè (o Pliocè en alguns casos) que formen Montjuïc. Per sota d’aquests nivells s’ubica 
una capa d’argiles blaves o grogues amb conglomerats que en ocasions constitueixen 
petites unitats permeables, menys explotades i conegudes.
Els materials deltaics són d’edat pleistocena a holocena i estan encaixats en materials 
que varien des del  Paleozoic al Pliocè. S’ha detectat quatre deltes o paleodeltes (Q1-4) 
d’edat pleistocena a holocena en base a sísmica de reflexió realitzada en la plataforma 
marina davant del delta del Llobregat. Els tres paleodeltes més antics (Q1-3) es troben 
sota del mar com les antigues línies de costa, a uns 30 km mar endins de la línia de 
costa actual. El delta més modern (Q4) és l’actual i és el més conegut. El delta actual és 
el resultat de l’última transgressió holocena. A la base de l’aqüífer profund (clàssic) 
apareix el Complex Detrític Inferior (CDI) (Marques, 1984), que tenint en compte la seva 
litologia heterogènia pot jugar un paper important en el funcionament de l’aqüífer profund.

3.1.1 Característiques geològiques i geomètriques
3.1 DESCRIPCIÓ DE LA ZONA SATURADA

4051A14 Aqüífer profund del delta del Llobregat

4051A15 Aqüífer superficial del delta del Llobregat
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Al nord, la massa d’aigua està en contacte directe amb la massa d’aigua 38 de la Cubeta 
de Sant Andreu i Vall baixa del Llobregat a l’alçada de Cornellà.
Al nord-est limita amb la massa 36 del Baix Besòs i el Pla de Barcelona (com límit amb la 
massa 36 s'ha considerat una divisòria superficial de 4rt ordre sota la ciutat de 
Barcelona, pel que resulta un límit obert al fluix subterrani), a més de la muntanya de 
Montjuïc (límit tancat).
Al sud limita amb el mar Mediterrani, existint connexió hidràulica amb el mateix.
Al oest limita amb els materials de baixa permeabilitat del massís del Garraf (límit tancat).

Aquïfer superficial:
Es recarrega per infiltració de les aigües de pluja, de les aigües 
de reg i les pèrdues en conduccions d’aigua d’abastament.
Les filtracions del riu durant les riuades prenen gran importància 
així com, eventualment, les aportacions des de l’aqüífer de la 
Vall Baixa en la zona de Cornellà.

Aqüífer profund:
Percolació des de l’aqüífer superficial, i infiltració d’aigua de 
pluja, retorns de rec i pèrdues en les xarxes d’abastament i 
clavegueram en les zones perifèriques del delta que no es 
localitza la capa de llims intermèdia, que actua com un aqüitard, 
entre els dos aqüífers.

Aqüífer superficial:
L’extensió total de la massa i, de manera indirecta, la conca de 
recepció aigües amunt de les rieres laterals.

Aqüífer profund:
Directament, les zones perifèriques del delta que no es localitza 
la capa de llims intermèdia entre els dos aqüífers i, 
indirectament, la resta d'extensió de la massa d'aigua.

Aqüífer superficial:
Bombament per a usos agrícoles, les pèrdues per 
evapotranspiració i els drenatges cap al riu quan són 
hidràulicament factibles i cap al mar pels mateixos motius.

Aqüífer profund:
La descàrrega es produeix per:
•Extraccions. En aquest apartat s’inclouen tant les extraccions 
convencionals (pous) com les que es produeixen pel drenatge 
de filtracions d’aigües subterrànies a diferents infraestructures.
•Sortides d’Aigües Subterrànies al Mar. Finalment les aigües 
subterrànies acaben descarregant al mar. El valor net total 
(entrades menys sortides) és de sortida cap al mar, però la 
intrusió marina és molt important i afecta principalment l’aqüífer 
profund del Delta.

3.1.2 Característiques geomètriques i hidrodinàmiques dels límits de les 
masses d'aigua

Recàrrega natural:

Zones de recàrrega:

Zones de descàrrega:

3.2 HIDRODINÀMICA I TIPUS DE FLUX
3.2.1 Recàrrega i descàrrega 
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-

Aqüífer superficial (4051A15):
Segons una piezometria del 2002 (UPC, 2004) els nivells piezomètrics de l’aqüífer 
superficial es trobaven per sota del nivell del mar en la capçalera del delta i en algunes 
zones localitzades entorn de punts d'extracció. La superfície piezomètrica presenta una 
petita elevació a la part central del delta, que desapareix suaument cap a la marge 
esquerra (Zona Franca) i més ràpidament cap a la marge dreta (Gavà- Viladecans). 
Aquesta geometria es deu a la recàrrega dels excedents de reg i a infiltració de la pluja 
en el centre del delta i a les extraccions existents en tots dues marges, on l’aqüífer és 
únic.
Els trets més representatius de la piezometria són que s’ha mantingut constant al llarg 
del temps a causa de la permanència de la recàrrega i a la pràctica absència 
d’extraccions en el sector central del delta. 
En aquesta situació existeix un flux de sortida d’aigua cap al mar al llarg de tota la línia 
de costa del delta. Pel que fa al riu Llobregat, l’aqüífer superficial rep aigua del riu en la 
part alta del delta, mentre que, aproximadament a partir del traçat de l’autovia de 
Castelldefels i fins el mar, el riu drena l’aqüífer.
Els nivells han estat forçament condicionats pels bombaments a la zona de Cornellà, on 
l’aqüífer és únic. En aquesta zona s’han provocat històricament descensos molt 
importants, arribant-se a valors inferiors a 10 m per sota del nivell del mar. El valor en 
aquesta zona junt amb el fet que el nivell a la costa pot considerar-se igual al nivell del 
mar condicionen en gran manera la piezometria observada.
La principal entrada d’aigua a l’aqüífer superficial del Delta és la recàrrega, bàsicament 
formada tant per aigua de pluja com per excedents de reg i pèrdues en les xarxes de 
distribució i sanejament. S’observa una clara divisòria de les aigües en la zona mitja del 
Delta, a l’alçada de El Prat. A partir d’aquesta divisòria el flux discorre en direcció Nord, 
cap a la zona de connexió amb aqüífer profund; com al Sud, cap el mar.
El riu Llobregat és un element de recàrrega en el seu tram inicial i passa a convertir-se 
en element de descàrrega en el seu tram final (per sota del pont de Mercabarna).
Determinats drenatges produeixen una depressió important dels nivells piezomètrics, que 
situen en gran part de la zona en cotes per sota del nivell del mar (recordem que el mar 
té una cota local de 0,35).

Aqüífer profund (4051A14):
Les fortes extraccions d’aigua dutes a terme en l’aqüífer profund durant la dècada dels 
60 i primera meitat dels 70 van provocar un fort descens generalitzat de nivells 
piezomètrics per sota del nivell del mar, amb valors que, a meitat dels 70 arribaren a ser 
propers a -20 m. A partir de la segona meitat dels 70, les extraccions disminueixen i els 
nivells comencen a recuperar-se clarament des de 1977 i fins l’actualitat, tot i que 
segueixen per sota del nivell del mar en tot el sector central del delta.
La ubicació dels principals centres de bombament del marge dret del delta no s’ha 
modificat substancialment en els darrers quinze anys. De tota manera, s’ha de senyalar 
la desaparició de les extraccions al costat del pont de Mercabarna, la magnitud de les 

3.2.2 Tipus de circulació dominan

Comentari:

3.2.2 Piezometria

Tenint en compte la variabilitat geològica espacial i en profunditat, la circulació predo-
minant  és de tipus: Porós
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quals va ser una de les principals responsables del desplaçament terra endins del front 
d’intrusió dels plomalls de la Zona Franca i del centre del delta. Pel que fa a la marge 
esquerra del delta, cal destacar la desaparició del principal centre de bombament dels 
darrers trenta anys.
Durant tota la darrera dècada s’observa un únic con de bombament, situat en el centre 
del delta, produït per la concentració d’explotacions per abastament urbà i industrial en la 
zona. Malgrat això, les oscil•lacions interanuals dels mínims piezomètrics són importants, 
de l’ordre d’alguns metres, estant clarament lligats a les aportacions del riu Llobregat i a 
les operacions de recàrrega induïda i artificial que realitza la SGAB a la Vall Baixa. En 
1991 el centre del con estava a 12 m de profunditat per sota del nivell del mar i els nivells 
en la marge esquerra eren similars als de 1970, època de màxima explotació. Entre 1991 
i 1996 els nivells han pujat uns dotze metres a l’entorn del nucli urbà de el Prat passant 
d’un valor mitjà de -12,30 m en 1991 a -8,50 m en 1992 i a -1,20 m en 1996. Aquesta 
recuperació ha estat originada principalment per l’augment de la recàrrega a l’aqüífer en 
1992 i 1996 per les fortes pluges d’aquests anys, que van produir una pujada ràpida dels 
nivells a l’aqüífer de la Vall Baixa (la recàrrega va ser molt efectiva pel desbordament del 
riu amb la conseqüent inundació dels camps). La continuïtat de les activitats de recàrrega 
induïda i artificial en la Vall Baixa per part de la SGAB i la progressiva disminució de les 
extraccions en el delta van ajudar a mantenir els nivells piezomètrics alts i estables al 
llarg d’aquests darrers anys, tant pel que fa a l’aqüífer únic de la Vall Baixa com pel que 
fa a l’aqüífer profund del delta. A partir de l’any 1999 i fins l’actualitat, les fortes 
extraccions a la zona de Cornellà han provocat un descens significatiu dels nivells, 
situant-se en 2002 a una cota mínima de -8 o -9 a la zona central.

Els registres continus d’evolució de nivells en els punts de control de l’ACA (zona central 
del delta), posen de manifest dos qüestions d’interès:
- L’extrema sensibilitat de l’aqüífer tant pel que fa als bombaments en la capçalera del 
delta (Cornellà i d’altres punts importants) com pel que fa a l’estacionalitat d’aquests 
bombaments i de la pròpia recàrrega (veure per exemple el descens a la tardor de 1994 
degut a la conjunció dels dos factors: època seca i augment de les extraccions de SGAB 
en Cornellà).
- La magnitud de l’ascens piezomètric en la resta de l'aqüífer.

Sense dades

15 - 25

Superficial: 30 - 500; Profund: 500 - 2000

L’aqüífer superficial presenta una zona no saturada entre 0,5 i 3 m, amb menys gruix a 
mesura que ens aproximem a la zona costanera. Litològicament està formada per llims i 
argiles, i cap a la costa hi ha més presència de sorres. En general és una zona de 
reduïda permeabilitat que protegeix de la contaminació superficial l’aqüífer.

El principal curs d’aigua superficial correspon al riu Llobregat. Les relacions que 
s’estableixen entre el riu i els aqüífers és, en molts casos, un terme difícil de quantificar. 
En el balanç global s’estima que el riu Llobregat aporta aigua als aqüífers. S’observa 

Permeabilitat (m/d):

Coef. emmagatzematge (%):

Transmissivitat (m2/d):

3.3 ZONA NO SATURADA

3.4 CONNEXIÓ AMB CURSOS D'AIGUA SUPERFICIAL

3.2.3 Paràmetres hidràulics
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que a partir de Cornellà tant l’aqüífer únic (massa 38) com l’aqüífer superficial a la seva 
part alta reben aigua del riu (riu influent). Existeix una diferència considerable entre la 
cota del riu i el nivell piezomètric. A mesura que s’apropa al mar les cotes es van 
igualant i a partir del traçat de l’Autovia de Castelldefels fins el mar, el riu passa a tenir 
un caràcter efluent. Òbviament, aquest terme és sensible a l’explotació de l’aqüífer.
La resta de les aigües superficials en el delta del Llobregat corresponen a drenatges que 
recullen i canalitzen principalment les aigües pluvials, com la riera de les Canyes i 
canals de reg agrícola com el “canal de la Dreta del Llobregat”. Al delta del Llobregat, les 
llacunes litorals mantenen un actiu intercanvi d'aigües amb l'aqüífer superficial.

3.5 ESTAT QUÍMIC HISTÒRIC
Aquest s'ha calculat emprant les dades hidroquímiques més antigues en les que no es 
cons-tatava influència de l'activitat humana (en cas que no sigui així se n'indica la causa).
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El principal problema de qualitat que presenten aquests aqüífers és el de la
intrusió marina produïda per molts anys d’explotacions excessiva. En aquest
cas, tant els clorurs com la conductivitat elèctrica en resulten bons indicadors.
Es prendran les concentracions en clorurs com un dels principals referents
alhora de definir l’estat químic històric. 
 

 
Concentracions de clorurs al 1965 (UPC, 2004) 
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4. ZONES PROTEGIDES

En compliment dels articles 6 i 7 de la Directiva, s'ha establert un registre de zones 
declarades objecte de protecció especial. Aquest registre inclou: 

- Masses d'aigua amb captacions superiors a 10 m3/dia destinades al consum humà.
- Masses d'aigua afectades per les zones vulnerables a la contaminació per nitrats 
d'origen agrari.
Addicionalment, es consideren els Aqüífers Protegits i les Zones Humides 
Dependents més rellevants que es troben a cada Massa d'Aigua Subterrània. 

Figura 2. Zones declarades vulnerables als nitrats i aqüífers protegits
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No es localitza en aquesta massa cap dels municipis que es troben dins de les zones 
declarades vulnerables a la contaminació per nitrats.

Aquesta massa d’aigua inclou l’aqüífer classificat de la Vall Baixa i Delta del Llobregat, 
pel que s’han establert normes de protecció i addicionals (Decret 328/1988).
A Catalunya, l’any 1988, per protegir els aqüífers sobretot de les zones costaneres que 
en aquells moments estaven patint extraccions excessives, amb un descens dels nivells 
freàtics constant que comportava un grau important d’intrusió marina i de salinització,es 
va publicar el Decret 328/1988, d’11 d’octubre, que recollia les mesures de protecció 
dels aqüífers de la nova Llei d’aigües estatal de 1985 (Llei 29/1985).Pel Decret 
328/1988, es van delimitar geogràficament els primers aqüífers i es van establir unes 
normes específiques de protecció. Es van dividir els aqüífers en classificats i en no 
classificats. Els primers són aquells que, a causa del règim d’explotació a què
estan sotmesos, requereixen una protecció especial per garantir-ne la sostenibilitat.
Per als aqüífers classificats s’estableixen diferents nivells de protecció en funció de la 
problemàtica de cada aqüífer. Un primer nivell, en el qual es troba l’aqüífer classificat de 
la Vall Baixa i Delta del Llobregat, consisteix a establir un règim d’explotació (amb 
constitució de comunitat d'usuaris), i un segon nivell en la declaració de sobreexplotació.

Amb aquesta massa d’aigua es troben relacionades tres ecosistemes dependents, de 
forma parcial, dels seus recursos hídrics:
• Delta del Llobregat (espai PEIN y Xarxa Natura 2000).
• Reserva Natural parcial y Espai Natural de Protecció Especial (ENPE) de la Ricarda-
Ca l’Arana
• Reserva Natural parcial y ENPE Remolar-Filipines
Al delta del Llobregat, les llacunes litorals mantenen un actiu intercanvi d'aigües amb 
l'aqüífer superficial. Les zones humides mantenen també una interconnexió amb el riu a 
través de la xarxa de canals de reg i de desguàs agrícola. Als aiguamolls, l'evaporació 
pot resultar especialment important durant els mesos d'estiu

4.3 AQÜÍFERS PROTEGITS (Decret 328/88, d'11 d'octubre)

4.4 ZONES HUMIDES DEPENDENTS

4.2 MASSES D'AIGUA AFECTADES PER LES ZONES VULNERABLES A LA 
CONTAMINACIÓ PER NITRATS D'ORIGEN AGRARI (Directiva 91/676/CEE i 
Normativa Derivada)

4.1 MASSES D'AIGUA AMB CAPTACIONS SUPERIORS A 10 m3/dia 
DESTINADES AL CONSUM HUMÀ

Totes les masses d'aigua subterrània identificades a Catalunya  tenen captacions 
superiors a 10m3/dia destinades al consum humà excepte la massa d'aigua número 
53 (Delta de l'Ebre).
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5. PRESSIONS

60,0

49,5

1,0

0,8

26,0

21,5

34,0

28,2

Els conreus de secà ocupen el 0,82% de la superfície de la massa, i són bàsicament 
fruiters i conreus herbacis. Els conreus de regadiu ocupen el 21,5%, amb un domini dels 
conreus hortícoles, i s’han de prendre en consideració per l’alt percentatge de superfície 
de ocupen i perquè les tècniques de reg en interacció amb l’aplicació de fitosanitaris i 
fertilitzants poden derivar a la contaminació de la massa, per això s’ha estimat que la 
magnitud de la pressió qualitativa per activitat agrícola intensiva de regadiu és alta.

La massa inclou 1 ha de conreus receptors de 25 t anuals de fangs. No es considera que 
constitueixin cap pressió sobre l’estat químic de la massa d’aigua.

En aquesta zona només es realitza recàrrega artificial indirecta com a conseqüència dels 
retorns de reg de l’agricultura de regadiu. S’ha estimat una recàrrega de 0,25 hm³/ a. 
Suposa una pressió baixa sobre l’estat químic.

El sòl urbà i industrial d’aquesta massa d’aigua representa un 49,5 % del total de 
l’extensió de la mateixa i constitueix una pressió alta sobre l’estat químic de la massa 
d’aigua.

Es localitzen deu emissaris líquids de les indústries en aquesta massa d’aigua, així 
mateixa suporta diferents ramals d’oleoducte que la travessa en 24,94 km i un col•lector 
de salmorres de 9,6 km de longitud. En conjunt s’ha estimat una pressió exercida per les 
infraestructures industrials lineals alta.

En conjunt, s’estima que sobre el total de la massa d’aigua els abocaments industrials 
exerceixen una pressió alta.

Sòl urbà i 
industrial Secà Regadiu

Massa 
forestal

Dejeccions ramaderes

Agricultura intensiva

Aplicació de biosòlids

Retorns de reg i recàrrega artificial

Zones urbanes i industrials

Infraestructures industrials

Abocaments industrials

5.1 OCUPACIÓ GENERAL DEL SÒL

Any 2003

km2

Sòl agrícola

%

5.2 PRESSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE L'ESTAT QUÍMIC

Sobre aquesta massa d’aigua no s’apliquen dejeccions ramaderes.
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L’elevada ocupació de la superfície d’aquesta massa d’aigua per part dels sòls urbans i, 
sobretot, industrials, ha provocat l’existència de set emplaçaments amb sòls contaminats 
i sis potencialment contaminats, així com nombrosos episodis contaminants. S’han 
identificat un total de 65 episodis d’aquestes característiques, que a part dels 
contaminants generals, han contaminat a la massa d’aigua puntualment amb VOC´s i 
metalls. 
Es considera que la pressió exercida sobre aquesta massa d’aigua per sòls contaminats 
és alta.

No existeixen runams salins que afectin a aquesta massa d’aigua.

A l’extensió ocupada per la massa d’aigua no es localitza cap dipòsit de residus sòlids 
que constitueixi pressió sobre l’estat químic de la massa d’aigua.

En la massa d’aigua 39 es localitza vint-i-quatre estacions de bombament i una EDAR, 
també suporta diferents ramals de col·lectors de longitud total 100 km. Es considera que 
no constitueixen pressió sobre l’estat químic de la massa d’aigua, atès que es valora en 
funció del curs superficial on aboquen.

Hi ha seixanta i tres clots d’àrids que exerceixen una pressió alta quantitativa i qualitativa 
sobre aquesta massa d’aigua.

La magnitud de les extraccions que es produeixen en aquesta massa d’aigua costanera 
provoca una intrusió marina indicant que la pressió sobre l’estat químic de la mateixa és 
alta.

Sòls contaminats

Runams salins

Dipòsits de residus

Abocaments d'estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs)

Extraccions d'àrids

Extraccions que provoquen Intrusió Salina
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Sense pressió

Alta

Sense pressió

Baixa

Alta

Alta

Alta

Alta

Sense pressió

Sense pressió

Alta

Alta

Alta

Dejeccions ramaderes (DJ)

Agricultura intensiva: adobs i 
tractaments fitosanitaris (AG)

Aplicació de llots de depuradora 
(biosòlids) (BI)

Retorns de reg i recàrrega artificial 
(RA)

Filtracions i fugues des de zones 
urbanes i industrials (UI)

Abocaments, lixiviats i fugues (II)

Abocaments industrials (AI)

Sòls contaminats (SC)

Runams salins (RS)

Dipòsits de residus industrials, 
urbans i especials (DR)

Abocaments d'aigües depurades (AE)

Afeccions a la piezometria i a la 
qualitat (EX)

Extracció que provoca intrusió salina (IS)

RESUM DE PRESSIONS SOBRE L'ESTAT QUÍMIC

FONTS PRESSIONS MAGNITUD
Pressions difuses

Agricultura i 
Ramaderia

Pressions puntuals

Clavegueram i 
col·lectors urbans i 

industrials

Activitat industrial

Activitat industrial

Gestió de residus

EDARs (*)

Extraccions d'àrids

Extracció d'aigua a 
zones costaneres

Activitat minera

PRESSIÓ TOTAL SOBRE L'ESTAT QUÍMIC: Alta

(*) Estacions depuradores d'aigües residuals
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5.3 PRESSIONS SIGNIFICATIVES SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU

Extraccions d'aigua 

Figura 3. Punts d'extracció d'aigua subterrània per abastament i per usos industrials
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30,75,0 16,3 20,0 65,15,7 18,6

47,0 0,0 0,66

La pressió sobre l’estat quantitatiu s’ha considerat alta en base a l’índex d’explotació.
El 65,1 % de les extraccions d’aigua es destinen a la indústria, un 18,6 % a abastament i 
un 16,3 % a l’agricultura.
A finals dels 60 es donà un augment de les extraccions per a ús industrial a causa de la 
instal•lació de noves indústries. L’any 1973 es donà el màxim històric i posteriorment a 
finals dels 70 i l’inici dels 80, l’extracció per a ús industrial s’anà reduint substancialment 
a causa de a la creació de la Comunitat d´Usuaris d´Aigües de la Vall Baixa i del Delta 
del Riu Llobregat (CUADLL) i a la millora del processos industrials. A finals dels anys 80 i 
al llarg dels anys 90 la tendència d’extracció per a ús industrial ha continuat sent 
decreixent.
A finals dels anys 60 l’abastament urbà es reduïa sensiblement, donada la portada 
d’aigües del Ter; arribant-se a un mínim històric, l’any 1969. Més tard i progressivament 
els volums extrets per aquest ús han anat augmentant amb certa variabilitat depenent 
sobretot de factors climàtics i de l’estat dels embassaments.
En canvi la tendència per a ús agrícola ha estat progressivament menor, passant d’uns 
10 hm³/a, els anys 60, a uns 5 hm³/a, enguany, a causa principalment de la pèrdua de 
sòl agrícola. Cal remarcar que l’extracció per aquest ús ha calgut estimar-lo 
majoritàriament (Aqüífer profund, l'any 2002 les extraccions foren de 21,5 mentre que el 
1980 eren de 46,3 hm3/a)

TOTALAgricultura

%

Industrial

%

Subministrament

%

Recursos disponibles 
(hm3/any)

Transferència a altres 
masses (hm3/any)

Índex 
d'explotació

hm3/anyhm3/any hm3/any hm3/any

Extraccions 
totals (hm3/any)

30,7

(A) (B) (C) (C/A-B)

Cultius de vivers i freatòfits
Es localitzen un total de 27 ha de pollancres, situades en una zona molt concreta de la 
massa, extreuen 0,27 hm³ anuals. Es considera que no constitueix pressió significativa 
sobre l’estat quantitatiu.

RESUM DE PRESSIONS SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU

Pàgina 16



Masses d'aigua subterrània de Catalunya
Massa 39

Alta

Sense pressió

Alta

Aquesta massa d’aigua està formada per dos aqüífers, localment connectat:
•l’aqüífer profund, confinat amb transmissivitats molt elevades i una vulnerabilitat 
moderada.
•l’aqüífer superficial, lliure amb baix grau de confinament, amb el nivell freàtic pròxim a la 
superfície del terreny inferior a 10 m, transmissivitat alta i baixa pendent del terreny que 
afavoreix la infiltració, amb una vulnerabilitat alta.
En conjunt s’ha estimat que la vulnerabilitat d’aquesta massa d’aigua és alta.

Alta

Alta

Captacions d'aigua subterrània

Agricultura intensiva de vivers i 
freatòfits (VF)

Afeccions a la piezometria i a la 
qualitat (EX)

5.4 VULNERABILITAT INTRÍNSECA

Magnitud:

PRESSIÓ TOTAL SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU:

FONTS PRESSIONS MAGNITUD

Extracció d'aigua

Extraccions d'àrids

Agricultura
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6. IMPACTES

Figura 4. Punts de les xarxes de control

6.1 XARXES DE CONTROL DE QUALITAT I QUANTITAT
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6.2 IMPACTES SOBRE L'ESTAT QUÍMIC

6.2.1 Estat químic actual dels aqüífers presents a la massa

4051A14 Aqüífer profund del delta del Llobregat

3668,0 466,2 1583,0 382,2 181,3 125,7

939,2 39,20 7,4 - 1450,00 73,80

Promig de diverses dades de 2003

Aqüífer:

pH CE HCO3 Cl SO4 Ca Mg

Na K NO3 NH4 Fe_total Mn_total

-

(u.pH) (uS/cm) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ug/l) (ug/l)

4051A15 Aqüífer superficial del delta del Llobregat

7,6 2065,0 613,0 613,1 230,0 - -

- - 4,3 0,84 231,50 29,00

Aqüífer:

pH CE HCO3 Cl SO4 Ca Mg

Na K NO3 NH4 Fe_total Mn_total

-

(u.pH) (uS/cm) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ug/l) (ug/l)

1994-2003

1967-2004

-

-

-

-

60

40

Període de registre

Quimisme bàsic

Nivell piezomètric

Núm. de punts

Nivell piezomètric

Quimisme bàsic

Xarxes de control de l'Agència (*)

Xarxes de control d'altres organismes

-
Característiques de les xarxes:

(*)La informació actualitzada de les xarxes de control de l'Agència es troba disponible 
al web: http://mediambient.gencat.net/aca

Tant els sulfats (fins 1255 mg/l) com l'amoni, els clorurs, els organoclorats i els metalls 
presenten concentracions elevades. Els nitrats i la conductivitat també són localment 
notables

6.2.2 Descripció dels impactes sobre l'estat químic i tendències

Magnitud de l'impacte comprovat: Alt
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Alt Alt

IMPACTE POTENCIAL
IMPACTE COMPROVAT

6.2.3 Resum dels impactes sobre l'estat químic

(Pressió total x Vulnerabilitat)

Alta

PRESSIÓ TOTAL

6.3 IMPACTE SOBRE L'ESTAT QUANTITATIU

6.3.1 Descripció dels impactes sobre l'estat quantitatiu i tendències

Afeccions locals a la piezometria

6.3.2 Resum dels impactes sobre l'estat quantitatiu

IMPACTE COMPROVAT

Alt

(Pressió total = Impacte potencial)
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7. AVALUACIÓ DEL RISC

Sí Sí Sí

RISC SOBRE L'ESTAT 
QUÍMIC

RISC SOBRE L'ESTAT 
QUANTITATIU RISC TOTAL

Síntesi del risc:

El risc sobre l'estat quantitatiu és conseqüència de la concentració de les captacions i 
elevats volums d'extracció (a l'aqüífer profund). El risc sobre l'estat químic es relaciona 
amb la intrusió salina i contaminants puntuals de les zones urbanes i ind
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Figura 1. Tall geològic perpendicular al mar pel Prat del Llobregat (UPC, 2002) 
 
 
 
 

 
Figura 2. Tall geològic connectant el delta actual amb els paleodeltes 

pleistocens submergits (Q1-3). (UPC, 2002) 
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Figura 3. Model conceptual del Delta del Llobregat. (UPC,2003). 

(Es representen els sistemes encaixats del Complex Detrític Inferior (CDI-a, CDI-c, CDI-e) i el 
sistema deltaic actual, Complex Detrític Superior (CDS) . Els colors taronja (CDI-a, CDI-c), groc 
fosc (CDI-e) i groc clar (CDS- b) corresponen a graves i conglomerats. Entre els materials 
grollers hi han argiles, llims i sorres fines, representat en blanc i roig ( CDI-b, CDI-d,CDS-a, 
CDS-c). El gris inferior correspon a les Margues Blaves pliocenes, el gris fosc al sòcol Miocé i 
pre-Miocé) 
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