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DIMENSIONAT DE LA FONAMENTACIÓ

ESTUDI FINAL GEOTÈCNIC

FONAMENTACIÓ RECOMANADA:

- Cimentació perimetral: 

Cimentació profunda mitjançant un mur pantalla convenientment empotrat en els materials de les capes 

B o C. 

- Cimentació dels pilars: 

Cimentació directa mitjançant llosa armada empotrada als materials de la capa B. 

Cimentació profunda mitjançant pilotis convenientment empotrats en els materials de les capes B o C si 

les càrregues són elevades. 

CIMENTACIÓ DELS PILARS_LLOSA ARMADA:

La cimentació dels pilars es realitzarà mitjançant una llosa armada empotrada en els materials de la capa 

B i dimensionada per transmetre al terreny com a màxim tensions de treball de 2,5 Kg/m2. Haurem de tenir 

sempre en compte la presència d’aigua, tant en la fase constructiva com en la disseny, ja que el nivell 

freàtic pot variar aproximadament +/- 1m.

- Càlcul del cantell de la llosa armada: 

h = (L/10) + 10cm = (570cm/10) + 10cm = 67cm

h = cantell de la llosa 

L= longitud entre pilars del pòrtic

CIMENTACIÓ PERIMETRAL_PANTALLES

L’estudi geotècnic recomana, per a la cimentació perimetral, treballar amb un mur pantalla convenient-

ment empotrat als materials de les capes B o C i dimensionat per transmentre al terreny tensions de treball 

de 12,1 Kg/cm2 per punta i 0,33Kg/cm2 per fuste, en el cas de la capa B i de 16,3Kg/cm2 per punta i 0,45 

Kg/cm2 per fuste per la capa C. 

- Càlcul de la pantalla: 

El càlcul es realitzarà amb la pantalla més desfaborable, que en aquest cas, és la que està situada a la 

mitgera de l’edifici veí i té 5 plantes d’alçada. 

- Càlcul de la biga de lligat: 

Després de calcular les pantalles segons el CTE, podem calcular la biga de lligat segons la profunditat 

d’encastament. 

Profunditat d’encastament = P - la profunditat de buidar

Profunditat d’encastament = P - 3,6 (cota excavació màxima permesa) =1,4m 

COMPROVACIÓ DE L’ENFONSAMENT

Pel gruix E i la profunditat H de la pantalla, hem de complir:     V ≤  (R + F) * 1/3

V = Càrrega vertical actuant sobre la pantalla distribuïda per metre lineal, de gruix E en T/m. =  15,58 T/m

R = Resistència per punta de la pantalla, en T/m. = 393 T/m

F = Resistència per fuste de la part de la pantalla situada per sota del fons d’excavació en T/m. = 23,8 T/m

15,58 ≤ (393 + 23,8) * 1/3  15,58 ≤ 138,93   COMPLEIX

1_ Pilar de façana: 

Dimensions 30 x 40cm / Armadura base 6 ø 12  / Estreps cada 15cm

2_ Llosa de pedra granítica de dimensions: 0,50x0,70x 0,05m.

3_ Sorra de 0,5mm  e = 3cm

4_ TOT-Ú artificial granític  e = 20cm

5_ TOT-Ú natural  e = 20cm 

6_ Graves 4,5 i 6 compactades al 90-95%.

7_ Forjat reticular alleugerit de poliestirè  c = 27cm (80x80 N14).

8_ Biga de lligat, dimensions 0.45x0.65m (armat detallat en el càlcul de la biga).

9_ Reixeta de ventilació. 

10_ Pantalla de formigó armat de dimensions 0,45x5,0m (armat detallat en el 

càlcul de la pantalla).

11_ Envà de gero que funciona com a última   capa impermeable. 

12_ Tub de drenatge perforat de PVC ø 16cm.

13_ Base compactada del terreny natural. 

14_ Llit de graves amb gruix de 60cm per fer un drenatge natural al terreny. 

15_ Capes de terreny natural de sorres i graves amb escassa matriu argilosa.    

16_ Connectors de formigó per lligar la solera i la pantalla. 

17_ Junts de formigonat. 

18_ Armadura de connexió entre pantalla i solera.

19_ Formigó de neteja e = 15cm

20_ Barrera separadora geotèxtil.

21_ Base compacta.

22_ Enlluït interior d’impermeabilització de nivell freàtic 

23_ Clau de tallant. superfície neta, rugós i humitejada abans de formigonar

24_ Armat base superior de la llosa ø 12mm.

25_ Armat base inferior de la llosa ø 12mm.

26_ Estreps llosa de ø 8 cada 20cm.

27_ Arrencada del pilar 3e ø 6mm.

28_ Pilar de façana: 

Dimensions 40 x 40cm / Armadura base 4ø20 + 2ø12 + 2ø20 / Estreps cada 15cm.
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