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Una vegada examinat el Pla de medi ambient elaborat per l'empresa.........................

......................................................................................................., per l'execució  de 

l'obra................................................................(nom i clau de l'obra)...........................

el director  d'obra/ execució  donen  la  seva  aprovació al  pla de conformitat amb la

legislació   mediambiental  aplicable  i  de  conformitat  amb  el  Sistema  de   Gestió 

mediambiental adoptat per PRAT ESPAIS despres de comprovar que el seu contingut 

s'ajusta  a  l'estudi de medi ambient d'aquesta  obra  i  a  les  prescripcons  fixades per      

PRAT ESPAIS.

A ......................................................el..................de...........de........

El director d'obra/execució

Firmat

               ACTA D'APROVACIÓ DEL PLA 
DE MEDI AMBIENT D'EXECUCIÓ DE L'OBRA
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L’àmbit d’estudi es força planer i la cota del terreny a partir del plànol topogràfic facilitat està 

entre la cota +4.75 a +5.0 metres s.n.m. 

A partir del plànol topogràfic esmentat, es presenta a la següent taula les coordenades (UTM 

31N/ED 50), i la cota d’embocadura, per cada un dels punts d’estudi: 

Punts de reconeixement Enumeració UTM X UTM Y Z (m) 
S-1 424.193 4.575.102 +4.98

S-2 424.168 4.575.114 +4.80

Sondeig a rotació amb 

extracció continua mostra 

S-3 424.150 4.575.158 +4.80

P-4 424.187 4.575.067 +4.70Penetròmetre estàtic CPTU 

P-5 424.177 4.575.143 +4.74

l'Av Verge de Montserrat del Prat de Ll. es situa al marge dret del delta del riu Llobregat, 

geològicament caracteritzat per sediments quaternaris recents.  

A grans trets, el subsòl natural de la zona està format inicialment per un nivell superficial 
de llims de color marró, que a la l'Av Verge de Montserrat  presenten poc gruix, amb 

unes potències màximes d’uns 1.4 metres, i que s’associen als nivells cohesius que formen la 

plana d’inundació més recent del delta.  

Per sota dels materials llimosos de la plana d’inundació, es troben els nivells de sorres de la 

unitat detrítica superior i que formen l’aqüífer superior del delta, format per sorres netes 

d’origen fluvio litorals. En profunditat, aquests nivells de sorres netes passen a uns trams amb 

sorra fina amb una mica de matriu llimosa, de tons grisacis.  

Just per sota d’aquests nivells amb una mica més de matriu, i cap als 16.0-17.0 metres de 

profunditat per sota la rasant de la plaça, es detecta un nivell format per intercal·lacions de llim 

argilós gris que alternen amb nivells d’argila gris, i alguns nivells centimètrics de sorra molt fina. 

Aquesta unitat es coneix amb el nom de falca intermitja, ja que actua com a aqüitard separant 

l’aqüífer superior, de l’aqüífer inferior del delta, el qual se sitúa cap als 40 m de profunditat, i no 

ha estat assolit pels sondeigs ara perforats. 

Aquest aqüífer inferior està format per graves i sorres grolleres netes, i se situa directament per 

sobre d’antics deltes plioquaternaris. 

En conjunt es pot considerar que aquests sediments quaternaris deltaïcs estan formats per 

capes que es disposen segons una estructura força horitzontal, i que presenten una bona 

continuïtat lateral a nivell de l’escala del solar, com s’observa en els perfils dels annexes. Si bé 

no es descarta que puntualment hi pugui haver algun canvi lateral de fàcies.  

Pel què fa a la presència de materials de reblert, cal destacar que en superfície i en tots els 

punts de reconeixement s’ha atravessat una franja d’uns 1.5-1.7 m de gruix formada per 

barreges de materials amb restes de runa associades a reblerts antròpics.  
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