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REVISIÓ DEL CONTINGUT DE L’ESTUDI GEOTÈCNIC       Data: 02/10/12  
 
 
1.- DADES GENERALS 
 
1.1.- Emplaçament: C/Zurbano i Del Castell, Cerdanyola del Vallès 
 
1.2.- Empresa: GEOCAM 
 
1.3.- Data: Febrer, 2012 
 
2.- INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
2.1.- Del edifici en projecte: Habitatge unifamiliar en cantoner, tipus C0 de PB + 
2 i 48 m2 d’ocupació en planta. Superfície construïda < 300 m2. 
 
2.2.- Fonament previst: No previst  
 
2.3.- De la parcel·la i el sòl: T2 totalment planera. És un dipòsit al·luvial 
parcialment entapissat per un reblert antròpic < 2,5 m amb serveis enterrats.  
 
2.4.- Edificis propers: No en parla  
 
2.5.- Rodalies: No es te cap constància d’inestabilitats, lliscaments, 
esfondraments ni usos conflictius.  
 
3.- CAMPANYA DE RECONEIXEMENT 
 
3.1.- Número de punts: 3  
 
3.2.- Profunditat: -6 m (el sondeig, -11,20 i -11,60 els dinàmics. 
 
3.3.- Situació: Al plànol d’emplaçament: els 3 punts estan alineats.  
 
3.4.- Tècniques de reconeixement: 1 sondeig i 2 dinàmics.  
 
3.5.- Assaigs: en obra 2 SPT (5+5+6+8 i 4+4+4+6) i 2 dinàmics (a -11,20 i -
11,60 m) 
De laboratori: 1 límits (Wp=18,6%, Wl=34,1%; Ip=15,5%) i 1 sulfats 75,68 mg/kg 
 
3.6.- Mostres: continua del sondeig (6 m), 1 alterada a -1,30 m i les 2 alterades 
dels SPT 
 
3.7.- Programació: reconeixement geològic, estudi bibliogràfic, compilació de 
dades, estudi geotècnic de camp i de laboratori i redacció del document. 
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4.- SECCIONS ESTRATIGRÀFIQUES 
 
0,20 m de terra vegetal detectada al S1. 
 
Unitat 1 Reblert antròpic superficial de 0 a -2,60 m detectat al PD-2 
 
Unitat 2 Dipòsit al·luvial quaternari d’argila llimosa de diferents tonalitats 
marrons detectat de -0,2 a -6,0 m al S1, de 0 a -9,40 m al PD-1 i de -2,60 a -
8,20 m al PD-2. És un sòl cohesiu de consistència molt tova 
 
Unitat 3 Dipòsit groller quaternari detectat als -9,40 m al PD-1 i -8,20 m al PD-2 
no identificat! 
 
5.- CONCLUSIONS 
 
5.1.- Tipus de fonament: Sabata correguda, sabates aïllades o llosa a -2,8 m 
 
5.2.- Profunditat: Unitat 2 
 
5.3.- Càrrega admissible: Sabata correguda de 0,9 a 0,4 kp/cm2. Sabata aïllada 
de 0,9 a 0,3 kp/cm2. Llosa 0,3 kp/cm2. 
 
5.4.- Assentaments: Comprovats amb el mètode elàstic a l’annex 4 sense 
determinar E. 
 
5.5.- Coeficient sísmic C: 1,587  
 
5.6.- Paràmetres de càlcul dels murs de contenció (no determinats): 
 
Densitat: de 1,5 a 2,2      Cohesió: de 0 a 0,7        Angle de fricció: de 15º a 35º 
 
6.- RECOMANACIONS CONSTRUCTIVES 
 
6.1.- Excavació: la unitat 1 és fàcilment excavable amb tendència a esllavissar-
se. La unitat 2 és fàcilment excavable sense problemes d’estabilitat. 
 
6.2.- Talussos:   
 
6.3.- Nivell freàtic: No es va detectar. 
 
6.4.- Agressivitat: No agressiu. 
 
6.5.- Expansivitat: Potencial baix o nul. No presenta característiques 
expansives. 
 
6.6.- Afectacions: l’opció de llosa pot estar condicionada per les afectacions a 
possibles fonaments veïns. 
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7.- PREVISIÓ DE TREBALLS FUTURS 
 
No es pot descartar la circulació/acumulació d’aigües en moments de pluges 
intenses/continuades però no cal prendre mesures especials. 
 
Es recomana ampliar la campanya si es fonamenta sobre la unitat 3. 
 
8.- SIGNATURA, IDENTIFICACIÓ I VISAT  
 
Falta el visat. 
 
9.- QUÈ FALTA ? (no cal repetir el que s’indiqui en d’altres apartats) 
 
Determinar �, �, c, la permeabilitat, el coeficient de balast, el mòdul de 
deformació i caracteritzar la unitat 3. 
 
10.- ALTRES INCIDÈNCIES (no cal repetir el que s’indiqui en d’altres apartats) 
 
A les pàgines 1 i 2 diu que compleix i a les pàgines 3 i 15 diu que no. 
   
Proporciona o utilitza valors de �, �, c, la permeabilitat, el coeficient de balast i 
la resistència a la compressió simple que no determina. 
 
Utilitza el mètode elàstic sense determinar E. 
 
Diu que ha utilitzat la fórmula general de Terzaghi (p.11) però també presenta 
el mètode simplificat i les equacions empíriques a l’annex 4. 
 
Diu que ha compara els assentaments amb el mètode elàstic (p.11) però també 
presenta els mètodes de Burland i Burbridge i de Schmertmann a l’annex 4. 
 
Parla dels coeficients d’empenta (annex 4) però no la determina. 
 
11.- ÉS SUFICIENT ? 
 
No és suficient degut a la indeterminació de les parts incompetents, tant del 
PD-1 com del PD-2. 
 
Tampoc és suficient si es decideix fonamentar sobre la unitat 3. (S’especifica a 
la p.15 que, en aquest cas, caldria ampliar la campanya de reconeixement amb 
un sondeig a -18 m). 
 
 


