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Resum 

En el present Annex I es presenta l’estudi geotècnic realitzat a la parcel·la on es construirà el 

nou edifici de l’envasat, realitzat quan encara no s’havien enderrocat les antigues instal·lacions 

que s’hi implantaven. 
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1. Introducció 

Complementàriament a l'estudi de qualitat de sòl presentat a l'Annex H s'ha realitzat un anàlisi 

o valoració de les característiques geotècniques de la parcel·la, en previsió del projecte 

d’edifici industrial que es preveu instal·lar. En aquest sentit s’han realitzat quatre sondeigs 

situats a les cantonades de la parcel·la (S-1, S-2, S-9 i S-10), aprofundint fins uns 20 metres.  

Per altra banda, s'ha disposat de la informació dels diversos estudis geotècnics realitzats 

prèviament en les instal·lacions adjacents a la planta de Cerb S.A. En funció del tipus de 

fonamentació escollida és possible que les conclusions i recomanacions geotècniques que es 

presenten en aquest informe s’hagin de confirmar i completar amb la perforació de nous 

sondeigs. 
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2. Investigació de camp 

Com ja s'ha comentat en l'Estudi de la qualitat del sòl s'han perforat deu sondeigs mecànics, 

denominats S-1 a S-10, fins a una profunditat d'uns 7,60 metres; posteriorment es va procedir 

a aprofundir els sondeigs S-1, S-2, S-9 i S-10, situats en a les cantonades de la parcel·la fins a 

uns 21,60 metres de profunditat màxima respecte de la superfície actual del terreny.  

La situació en planta dels punts investigats, els registres dels sondeigs, la Clau del Registre de 

Sondeigs, la Clau de Descripció de Sòls i el Sistema Unificat de Classificació de Sòls 

s’inclouen dins l’apartat 5 de l’estudi, així com també els símbols i terminologia emprats en els 

registres. 

Tots els sondeigs s'han perforat a rotació amb bateria i recuperació de testimoni continu, amb 

un diàmetre mínim de perforació de 86 mm i entubant en tota la profunditat. Al llarg de la 

perforació, aproximadament cada dos metres, s'han extret 28 mostres inalterades i s'han 

realitzat, especialment en els sòls granulars, 37 Assaigs de Penetració Normal (S.P.T.).  

Per altra banda, a la vista de l'àmplia informació disponible sobre les característiques 

geotècniques dels sòls quaternaris de la zona del delta del Llobregat i, específicament, dels 

nombrosos treballs realitzats en la factoria de Cerb S.A., no s'ha considerat necessari realitzar 

per al present estudi assaigs geotècnics específics de laboratori. S'han portat a terme assaigs 

de resistència al tall “no drenada” amb l'aparell Torvane en pràcticament totes les mostres 

argilenques extretes i en els fragments de testimoni que no presentaven una alteració 

significativa.  

En nou dels deu sondeigs perforats es va instal·lar una canonada piezomètrica ranurada per a 

la mesura del nivell freàtic i recollida de mostres d'aigua. En els registres dels sondeigs 

s'indica la profunditat a la qual es va estabilitzar.  

Com ja s'ha indicat a l'Annex H, per a investigar la possible contaminació en els sòls de la 

parcel·la s'han recollit un total de 16 mostres, havent-ne assajat 12. A la columna “Altres 

Assaigs” dels registres geotècnics dels sondeigs s'indiquen amb el símbol “M.C.” les mostres 

de sòls sobre les quals s'han realitzat els assaigs específics de contaminació.  

Amb la mateixa fi s'han recollit dels sondeigs S-1, S-2, S-9 i S-10 mostres d'aigua freàtica per 

a analitzar al laboratori el seu possible grau de contaminació. En els registres geotècnics 

d'aquests sondeigs, a la profunditat a la qual es va detectar el nivell freàtic “N.F.”, s'indica 

també amb el símbol “M.C.” la mostra analitzada.  
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3. Condicions del subsòl 

La zona d'estudi es troba situada geològicament en la part central del delta de riu Llobregat. 

Els sòls del delta presenten, en línies generals, unes característiques geotècniques bastant 

desfavorables. A continuació es descriuen en detall les condicions reconegudes 

específicament en l'emplaçament, que es corresponen clarament amb les detectades en 

anteriors estudis realitzats per l’empresa a la factoria.  

Sobre la base de la informació obtinguda dels sondeigs s'han preparat dos talls del terreny 

que es presenten, juntament amb la llegenda litològica, a l’apartat 5 del present annex. 

Com pot observar-se, les condicions reconegudes són bastant homogènies en tot 

l'emplaçament. A les zones exteriors existeix un paviment asfàltic i a l'interior de les naus una 

solera de formigó de fins a uns 30 cm d'espessor màxim. Per sota es troba una base granular 

tipus sahorra d'uns 30 cm, encara que a la zona del sondeig S-7 arriba a 1,60 m, i 

seguidament es troba un reomplert argilenc amb un percentatge variable de sorra i grava que 

conté localment alguns enderrocs. L'espessor d'aquesta capa varia entre 0,30 metres (sondeig 

S-7) i 2,80 (sondeig S-2). 

Com a substrats inferiors apareixen els sòls quaternaris del delta del riu Llobregat, constituïts 

en primer lloc per un estrat d'argila llimosa o llim argilenc marró d'uns 3,50 metres d'espessor, 

encara que al sondeig S-2 es redueix a 2,40 m. La seva consistència és, en general, ferma en 

el primer metre aproximadament, reduint-se moderadament amb valors de la resistència al tall 

“no drenada” de l'ordre de 0,30 a 0,40 Kg/cm2. 

Per sota de l'argila anterior i fins a uns 16 metres de profunditat es troba sorra fina gris fosc, 

mitjanament densa. En els primers quatre o cinc primers metres el seu contingut de fins és 

reduït, amb apreciable contingut de llim i fins i tot amb algunes vetes centimètriques d'argila 

llimosa gris.  

Subjacent, i en tota la profunditat investigada, es troba una formació d'argiles compressibles i 

llims coneguda amb el nom genèric de “llims deltaics”. Es tracta concretament d'una 

alternança mètrica d'estrats d'argila llimosa gris o negra de consistència moderadament ferma, 

amb freqüents vetes mil·limètriques o centimètriques de llim sorrenc i sorra fina llimosa gris de 

densitat, en general, mitjana.  

D'acord amb la informació disponible dels estudis realitzats anteriorment a la zona s'estima 

que aquesta formació s'estén fins a uns 45 metres de profunditat, trobant-se seguidament les 

graves que constituïxen el denominat aqüífer profund del delta. El nivell freàtic es trobava 

estabilitzat a les dates en les quals es va realitzar la investigació de camp (gener 2005) entre 

uns 2,0 i 4,5 metres de profunditat. 
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4. Conclusions i recomanacions 

4.1. Conclusions prèvies de fonamentació 

Els sòls del delta presenten, en línies generals, unes característiques geotècniques bastant 

desfavorables. Bàsicament es poden considerar diverses alternatives de fonamentació directa 

i profunda mitjançant pilots, que es comenten a continuació. De totes maneres, com ja s'ha 

comentat, les conclusions i recomanacions que s'indiquen a continuació han de considerar-se 

com preliminars, quedant subjectes a un estudi de detall específic de segona fase a realitzar 

quan es defineixin les característiques i emplaçament dels diferents equips o edificis a 

construir. 

Orientativament es pot indicar que les anteriors instal·lacions implantades a la parcel·la es van 

cimentar en el seu dia mitjançant pilots excavats i formigonats in situ.  

4.1.1. Fonamentació directa 

En principi, existeix la possibilitat de cimentar en les argiles superiors adoptant com a màxim 

una pressió admissible de fonamentació de l'ordre de 1,0 Kg/cm2, podent-se incrementar en 

un 30% per a les hipòtesis més desfavorables del càlcul com vent, sisme, etc.  

Una altra alternativa que es podria considerar seria cimentar mitjançant pous recolzats a la 

sorra existent sota l'argila superficial, a una profunditat d'entre cinc i sis metres. En aquestes 

condicions la pressió màxima admissible de fonamentació que es podria adoptar seria de 

l'ordre d'uns 2,50 Kg/cm2.  No obstant això, aquesta solució implicaria notables problemes 

d'execució ja que s'hauria d'excavar per sota del nivell freàtic, pel que al arribar a les sorres es 

produiria una gran afluència d'aigua i ensorraria de les parets de l'excavació, essent necessari 

preveure mesures d’entibació. Per altra banda, la profunditat dels pous es considera 

excessiva.  

En resum, es considera que podrien arribar a projectar-se fonamentacions directes recolzades 

en les argiles superficials del terreny natural en el cas d'equips lleugers, adoptant 

necessàriament una pressió admissible reduïda. 
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4.1.2. Fonamentació profunda mitjançant pilots 

Les condicions del subsòl existents són també relativament desfavorables per al projecte d'una 

fonamentació mitjançant pilots a causa de la presència de les argiles grises compressibles del 

delta, que es troben entre uns 15 i 35 a 40 metres de profunditat  

En aquestes condicions, existeixen bàsicament dues alternatives de fonamentació mitjançant 

pilots, ambdues adoptades ja en les instal·lacions actuals de Cerb amb resultats satisfactoris:  

• Pilots curts encastats en l'estrat de sorra que es troba sota les argiles superficials entre 

uns 5-6 i 15-16 metres de profunditat.  

• Pilots llargs encastats a uns 45 metres a les graves que es troben sota la formació de 

llims i argiles compressibles.  

En principi poden preveure's pilots excavats i formigonats “in situ”, ja que resulten 

habitualment els més econòmics. De totes maneres, no ha de descartar-se la solució de pilots 

prefabricats clavats, especialment per al cas dels “pilots curts”. 

4.1.2.1. Pilots curts 

A causa de l’estricte espessor de l'estrat de sorra (uns 10 metres de potència), els pilots 

haurien d'encastar-se com a màxim a uns 12 metres de profunditat respecte de la superfície 

actual del terreny. Si es perllonguessin quedarien excessivament pròxims a les primeres capes 

d'argila desfavorables que apareixen a partir d'uns 15 metres de profunditat (veure talls del 

terreny a l’apartat 5).  

A continuació s'indiquen les càrregues de treball admissibles per a pilots excavats i 

formigonats “in situ” i diferents diàmetres de pilot.  

Ø = 0,45 m   Q = 65 t   q = 41 Kg/cm2  

Ø = 0,65 m   Q = 125 t   q = 38 Kg/cm2  

Ø = 0,85 m   Q = 210 t   q = 37 Kg/cm2  

Respecte al tipus de pilot, es considera que el més adequat és el CPI-8, és a dir , excavat amb 

barrina helicoidal que serveix a la vegada com canonada de revestiment. 
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4.1.2.2. Pilots Llargs 

D'acord amb la informació disponible dels estudis realitzats prèviament en la factoria de Cerb 

S.A., l’altra alternativa seria encastar els pilots fins a uns 45 metres de profunditat a les sorres i 

graves de l'aqüífer profund que es troba per sota de l'alternança d'argiles i llims compressibles.  

Aquesta situació és la que es va adoptar en el seu moment per a la fonamentació dels dipòsits 

d'emmagatzematge i fermentació de la fàbrica actual i seria apropiada per a possibles equips 

similars que transmetin càrregues molt elevades.  

Com càrrega de treball admissible es podria adoptar en aquest cas la nominal del pilot, és a 

dir, uns 45 Kg/cm2 per la secció per a pilots formigonats “in situ ”. Lògicament, si s'adoptés 

aquest tipus de fonamentació profunda haurien de perforar-se necessàriament sondeigs 

profunds per a confirmar la presència del nivell de graves inferior. 
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5. Detalls dels sondeigs (làmines) 

S'adjunten les següents làmines, que completen el present informe.  

• Registres de Sondeigs, Sondeigs S-1 a S-10 

• Planta de Situació 

• Tall del Terreny. Perfil A-A’  

• Tall del Terreny. Perfil B-B’ 

• Clau del Registre de Sondeigs 

• Clau empleada en la Descripció de Sòls 

• Sistema Unificat de Classificació de Sòls 
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