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C.1. Estudi geotècnic
C.1.1. Revisió de l'estudi geotècnic

C.1.1.1. Generalitats

En l'estudi geotècnic, es descriu la intensitat i abast del reconeixement del terreny?

Tret justificació expressa, el reconeixement no podrà ser inferior a l'establert en el CTE-DB-

SE-C.

La descripció del terreny (estrats) és suficientment acurada donada la informació prèvia del 

pla d'actuació urbanística,  de la complexitat  del  terreny i/o la importància de l'edificació 

prevista?

Es descriuen les característiques del terreny de recolzament de la fonamentació?

S'especifiquen  totes  les  dades  en  relació  amb  les  peculiaritats  i  problemes  de 

l'emplaçament?  (inestabilitat,  lliscaments,  ús  conflictiu  previ  tals  com  forns,  hortes  o 

deixalleries, obstacles enterrats)

Es  fa  esment  de  la  configuració  constructiva  i  de  fonamentació  de  les  construccions 

limítrofes (en cas d'haver-n'hi)?

Informació sobre l'aigua freàtica i pluviomètrica?

Antecedents planimètrics del desenvolupament urbà?

Sismicitat  del  municipi  d'acord  amb  la  Norma  de  Construcció  Sismorressistent  NCSE 

vigent?

El projectista ha d'estar en possessió de l'estudi geotècnic en la fase inicial de projecte i en 

qualsevol cas abans que l'estructura estigui totalment dimensionada. Ha estat així*?

*Això ha de ser així donat que les conclusions de l'estudi geotècnic poden afectar al projecte 

en quan a la concepció estructural de l'edifici, tipus i cota dels fonaments.
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L'estudi geotècnic ha d'estar elaborat pel projectista o, per un altre tècnic competent o, pel 

Director de l'Obra?

L'estudi geotècnic compte amb el preceptiu visat col·legial?

C.1.1.2. Contingut de l'estudi geotècnic

Si la informació d'algun d'aquests punts no s'inclou en l'estudi geotècnic el responsable de 

realitzar dit estudi haurà de justificar l'omissió d'aquesta:

L'estudi  geotècnic  ha  d'incloure  els  antecedents  i  dades  aconseguides,  els  treballs  de 

reconeixement  efectuats,  la  distribució  d'unitats  geotècniques,  els  nivells  freàtics,  les 

característiques  geotècniques  del  terreny  identificat  en  les  unitats  rellevants,  els  valors 

característics  dels  paràmetres  obtinguts  i  els  coeficients  sismorresistents,  si  fossin 

necessaris.

En  l'estudi  s'ha  de  reconèixer  la  distribució  d'unitats  geotècniques  diferents,  les  seves 

espessors,  extensió  i  identificació  litològica,  fins  la  profunditat  establerta  en  els 

reconeixements. Per això s'escolliran els perfils geotècnics longitudinals i transversals que 

millor representin la distribució d'aquestes unitats. Pels edificis de menys de 4 plantes, o 

amb superfície construïda menor de 300 m2 el nombre de perfils mínims serà de dos i per la 

resta de tres.  Es determinarà en el seu cas la unitat  geotècnics resistent,  així com les 

agrupacions d'unitats geotècniques de similars característiques.  Igualment  es recollirà la 

profunditat de les aigües freàtiques i, en el seu cas, les oscil·lacions de les mateixes.

De cada una de les unitats geotècniques rellevants es donarà la seva identificació, en els 

termes  continguts  en el  CTE,  i  d'acord  amb els  assaigs  i  altre  informació  de contrast 

utilitzada, els paràmetres essencials per determinar la resistència de cada unitat geotècnica, 

tals  com  densitat,  fregament,  cohesió  i  els  de  deformabilitat,  expansivitat,  col·lapse,  i 

paràmetres d'agressivitat d'aigua i terreny.

En municipis amb acceleració sísmica d'almenys 0,08 g, o si s'ha sol·licitat expressament, 

de cada sondeig, s'identificarà la classificació de cada unitat geotècnica o estrat a efectes 

del seu comportament sísmic, segons la NSCE. Si no s'ha explorat fins 30 m de profunditat, 
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es justificarà el valor assignat als estrats per sota de la profunditat explorada. El coeficient C 

de cada sondeig s'establirà com a mitjana del valor de cada estrat, ponderat amb la seva 

espessor.

Si els resultats dels diferents sondejos són diferents, es conclourà, justificadament, el valor 

C amb el que s'ha d'obtenir tant l'acció sísmica de l'emplaçament, com el càlcul d'aquest 

efecte en l'edifici i els seus fonaments. La justificació serà tant més matitzada quant més 

s'aparti el valor de C de 1,15.

Els resultats de l'estudi, incloent la descripció del terreny, es referiran a les diferents unitats 

geotècniques.  En  el  seu  cas,  les  possibles  alternatives  de  solució  de  fonamentació, 

excavació  o  elements  de  contenció  en  el  seu  cas,  tècnica  i  econòmicament  viables, 

s'establiran d'acord amb els problemes plantejats així com de la possible interacció amb 

altres edificis i serveis pròxims.

L'estudi geotècnic contindrà un apartat exprés de conclusions i, en el seu cas, a petició del 

projectista  o  del  Director  d'Obra,  de  recomanacions  constructives  en  relació  amb  la 

fonamentació i inclourà els annexos necessaris. En l'apartat de conclusions i recomanacions 

es recolliran aquestes de tal forma que es puguin adoptar les solucions més idònies per la 

realització del projecte  per el  que s'ha fet  l'estudi  geotècnic.  Així  mateix s'inclouran els 

possibles treballs complementaris a realitzar en fases posteriors, abans o durant l'obra, a fi 

de solucionar les limitacions que s'hagin pogut observar.

Les recomanacions del punt anterior seran qualitatives i quantitatives, concretant tots els 

valors necessaris amb la precisió requerida per ser utilitzats per l'anàlisi i dimensionat dels 

fonaments, els elements de contenció o el moviment de terres.

L'estudi,  en  funció  del  tipus  de fonamentació,  ha  d'establir  els  valors  i  especificacions 

necessaris pel projecte relatius a:

• cota de fonamentació;

• pressió vertical admissible (i d'enfonsament) en valor total i, en el seu cas, efectiu, 

tant bruta com neta;

• pressió vertical admissible de servei (assentaments tolerables) en valor total i, en el 

seu cas, efectiu, tant bruta com neta;
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• en el cas de pilots, resistència a l'enfonsament desglossada en resistència per punta 

i per fust;

• paràmetres  geotècnics  del  terreny  pel  dimensionat  d'elements  de  contenció. 

Empentes del terreny: actiu, passiu i repòs;

• dades de la llei “tensions en el terreny-desplaçament” pel dimensionat d'elements de 

pantalles o altres elements de contenció;

• mòduls  de  balastre  per  idealitzar  el  terreny  en  càlculs  de  dimensionat  de 

fonamentacions  i  elements  de  contenció,  mitjançant  models  d'interacció  terra-

estructura;

• resistència del terreny en front a accions horitzontals;

• assentaments i assentaments diferencials, previstos i admissibles per l'estructura de 

l'edifici i dels elements de contenció que es pretenen fonamentar;

• qualificació  del  terreny des  del  punt  de  vista  de la  seva ripabilitat,  procediment 

d'excavació i terraplenat més adequat. Talussos estables en ambdós casos, amb 

caràcter definitiu i durant l'execució de les obres;

• situació del nivell freàtic i variacions previsibles. Influència i consideració quantitativa 

de les dades pel dimensionat de fonamentacions, elements de contenció, drenatge, 

talussos i impermeabilitzacions;

• la proximitat  a rius o corrents d'aigua que poguessin alimentar el nivell freàtic o 

donar  lloc  a  la  soscavament  dels  fonaments,  arrossegaments,  erosions  o 

dissolucions;

• quantificació de l'agressivitat del terreny i de les aigües que contingui, per la seva 

qualificació a l'objecte d'establir les mesures adequades a la durabilitat especificada 

en fonamentacions i elements de contenció,  d'acord amb els Documents Bàsics 

relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o la instrucció EHE;

• caracterització del terreny i coeficients a utilitzar per realitzar el dimensionat sota 

l'efecte de l'acció sísmica;

• quantificació de quantes dades relatives al terreny i a les aigües que contingui siguin 

necessaris pel dimensionat de l'edifici;

• quantificació dels problemes que puguin afectar a l'excavació especialment en el cas 

d'edificacions o serveis pròxims existents i les afeccions a aquests;

• relació d'assumptes concrets, valors determinats i aspectes constructius a confirmar 

després d'iniciada l'obra, a l'inici de les excavacions, o en el moment adequat que 

així s'indiqui, i abans d'executar la fonamentació, els elements de contenció o els 
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talussos previstos;

C.1.2. Confirmació  de  l'estudi  geotècnic  abans  de 

l'execució

Un cop iniciada la obra i iniciades les excavacions, a la vista del terreny excavat i per la 

situació  precisa  dels  elements  de  la  fonamentació,  el  Director  d'Obra  ha  validat  i  ha 

considerat suficients les dades aportades per l'estudi geotècnic?

En cas negatiu; 

S'han adoptat les mesures oportunes per l'adequació de la fonamentació i de la resta de 

l'estructura a les característiques geotècniques del terreny?
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C.2. Fonamentacions directes
C.2.1. Definicions i tipologies

Sempre  i  quan  les  condicions  ho  permetin  es  construiran  fonamentacions  directes,  o 

altrament  dites,  fonamentacions  superficials  (generalment  es  construeixen  a  poca 

profunditat sota la superfície, però no sempre). 

S'ha projectat la construcció de fonamentació superficial*?

*S'entén  per  fonamentacions  superficials  als  següents  tipus:  Sabata  aïllada,  sabata 

combinada, sabata correguda, pou de fonamentació, engraellat i llosa.

En cas afirmatiu; quin tipus de fonamentació s'ha projectat?

El tipus de fonamentació projectat s'adequa a les recomanacions de l'estudi geotècnic?

En cas negatiu, s'ha de justificar.

C.2.1.1. Sabates aïllades

Les sabates interiors són de planta quadrada?

En cas negatiu, s'ha de justificar*

*possibles  justificacions:  existeixen moments  flectors  en una direcció,  els  pilars  són de 

secció rectangular,  s'hagin de fonamentar dos pilars contigus separats per una junta de 

dilatació...

Es recomana que si  les condicions geomètriques ho permeten,  les sabates de mitgera 

seran de planta rectangular preferentment amb una major dimensió paral·lela a la mitgera, i 

les de cantonada de planta quadrada. S'ha seguit aquesta recomanació?

Les sabates aïllades es podran unir entre si mitjançant bigues de lligat o soleres, que tindran 

com a objectiu principal evitar desplaçaments laterals.  S'han projectat bigues de lligat o 

soleres?
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En cas negatiu, justificar que la fonamentació projectada és suficient per garantir l'estabilitat 

de l'edificació.

Es  tindrà  especialment  en compte  la  necessitat  de lligat  de  sabates  en aquells  casos 

prescrits en la Norma de Construcció Sismorresistent (NCSE) vigent.

S'han projectat bigues centradores*?

*Les bigues centradores podran ser necessàries per tal de resistir moments aplicats per 

murs o pilars, o per redistribuir càrregues i pressions sobre el terreny. Altres possibilitats per 

a complir aquesta comesa poden ser tenir en compte la contribució de forjats, la introducció 

de tirants,  etc,  havent-se  de  justificar  en  cada  cas.   Les  bigues  centradores  es  solen 

construir  per  unir  sabates  aïllades fortament  excèntriques com ho són les de mitgera  i 

cantonada.

En el  cas de bigues de lligat  o  bigues centradores  formigonades directament  sobre  el 

terreny, s'han tingut en compte els assentaments de les sabates que uneixen?

No s'aconsella recorre al recolzament directe de les bigues d'unió entre sabates en el cas 

de fonamentar sobre terrenys metastables (expansius o col·lapsables). En cas de no seguir 

el consell, s'ha fet una justificació?

C.2.1.2. Sabates combinades i corregudes

S'entén per sabata combinada quan una sabata reculli dos o més pilars. S'entén per sabata 

correguda quan aquesta reculli tres o més pilars alineats. 

Les sabates combinades, habitualment, en planta tindran forma rectangular, no obstant, en 

determinats casos s'haurà de contemplar la possibilitat de fer un disseny trapezial. Un cas 

particular de sabata correguda serà l'utilitzat per fonamentar murs de soterrani.

Existeixen heterogeneïtats del terreny de fonamentació o hi ha una variació important de 

càrregues entre diversos pilars?

Existeixen sabates amb excentricitats grans (moments flectors importants en la base dels 
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pilars)? 

En cas  afirmatiu  d'alguna  de les  dos  preguntes  anteriors,  contemplar  la  possibilitat  de 

projectar sabates combinades per la fonamentació.

Les sabates combinades o corregudes podran ser recomanables per evitar moviments o 

assentaments diferencials excessius entre diversos pilars, ja sigui per una variació important 

de les seves càrregues o per possibles heterogeneïtats del terreny de fonamentació.

C.2.1.3. Pous de fonamentació

Existeixen bàsicament dos tipus de pous de fonamentació: Un consisteix en un reomplert de 

l'excavació  des de la  cota de recolzament  amb formigó pobre,  situant  la  sabata sobre 

d'aquest de forma que es transmetin les càrregues a la profunditat desitjada. L'altre tipus, 

menys habitual, consisteix en baixar la cota de la sabata fins assolir el nivell de terreny 

competent de recolzament, elevant a continuació un plint de gran rigidesa amb la finalitat 

d'evitar problemes de vinclament.

S'han projectat pous de fonamentació?

En cas afirmatiu (2 preguntes);

S'han contemplat altres solucions*?

* Es podran realitzar pous de fonamentació quan el terreny ho permeti i l'execució sigui 

avantatjosa respecte altres solucions.

S'han introduït bigues centradores**?

**es pot prescindir  de les bigues centradores en el cas que es justifiqui  la col·laboració 

lateral  del  terreny seguint  els criteris de la mecànica del sòl  i  no existeixin  moments o 

esforços horitzontals apreciables.

C.2.1.4. Engraellats 

Es podrà  fonamentar  mitjançant  el  sistema d'engraellats  quan el  terreny presenti  baixa 
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capacitat  de càrrega  i  elevada deformabilitat,  o  bé aquest  presenti  heterogeneïtats.  Es 

presenten algunes d'aquestes particularitats en el terreny?

En cas negatiu estudiar una altre opció de fonamentació.

Amb aquest sistema de fonamentació s'aconsegueix reunir tots els recolzaments (pilars) de 

l'estructura en una sola fonamentació,  aconseguint  una considerable rigidització amb la 

finalitat  de  disminuir  el  problema  de  l'heterogeneïtat  del  terreny  tot  impedint  grans 

assentaments diferencials.

C.2.1.5. Lloses

Les lloses es podran fer servir en els casos descrits en l'apartat dels engraellats, o bé quan 

l'àrea  coberta  per  possibles  fonamentacions  aïllades  o  per  engraellats  cobreixi  un 

percentatge elevat de la superfície d'ocupació en planta de l'edifici.

La llosa recollirà els elements estructurals de l'edifici i cobrirà l'àrea disponible, obtinguen 

així la mínima pressió unitària, però la màxima amplada de fonamentació. Especialment en 

el cas de sòls compressibles de gran espessor, aquestes consideracions poden donar lloc a 

assentaments considerables a no ser que es plantegin compensacions de càrregues.

Les  lloses  de  fonamentació  s'utilitzaran  preferentment  per  reduir  els  assentaments 

diferencials en terrenys heterogenis, o quan existeixi una variabilitat important de càrregues 

entre  recolzaments  propers.  El  sistema  de  fonamentació  per  llosa  tendeix  a  integrar 

aquestes heterogeneïtats, tot i que a canvi d'una distribució irregular de les pressions sobre 

el terreny.

Les  lloses  de  fonamentació  poden  ser  dels  següents  tipus:  continua  i  uniforme,  amb 

reforços sota pilars, amb pedestals, amb secció en caixó, nervada, alleugerada.

L'edifici conté soterranis i la seva cota inferior es situa per sota del nivell freàtic?

Si la resposta és afirmativa;

Serà necessari preveure una solució mitjançant llosa (encara que el terreny de recolzament 
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sigui  homogeni  i  resistent).   S'haurà  de  tenir  en  compte  les  possibles  empentes 

ascensionals de l'aigua subàlvea (subpressió) i els requisits d'estanquitat necessaris.

Definició de fonamentació compensada: es donarà aquesta situació quan l'edifici hagi de 

disposar de soterranis i es vagi a fonamentar mitjançant llosa, és possible que el pes de les 

terres  excavades  sigui  semblant  al  pes  total  de  l'edifici.  En  aquest  cas,  la  pressió 

preexistent, i els assentaments seran probablement de petita entitat.

C.2.2. Algunes comprovacions importants

Si es consideri necessari s'haurà de preveure la possible evolució de les condicions inicials 

del terreny:

• Canvis de volum espontanis, com en el cas de col·lapse de replens mal compactats 

o sòls naturalment col·lapsables.

• Canvis de volum deguts a modificacions en estat d'humitat de terrenys argilosos 

potencialment expansius.

• Fenòmens de dissolució càrstica.

• Soscavament a les lleres i vores dels rius.

• Erosió interna del terreny per trencament de col·lectors o altres conduccions d'aigua.

• Deteriorament dels formigons de les fonamentacions en contacte amb terrenys o 

aigües subàlvees agressives.

• Oscil·lacions del nivell de l'aigua que poden donar lloc a canvis en els nivells de 

tensions efectives o alteracions en la resistència o deformabilitat del sòl.

S'ha  de  prendre  en  consideració  que  la  seguretat  de  la  fonamentació  es  pot  veure 

compromesa pels problemes següents:

• estabilitat d'excavacions durant l'execució de la fonamentació.

• assentaments per mala qualitat  en la construcció (falta de neteja del fons de les 

excavacions, per exemple);

• problemes d'impermeabilització en soterranis i soleres;

• possibles excavacions futures junt a la fonamentació a realitzar;

• efectes sísmics sobre el propi terreny de fonamentació (liqüefacció).
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En  el  cas  de  fonamentacions  en  roca  poden  concórrer  problemes  diversos  degut  a 

l'estructura, orientació de diàclasis, anisotropia, etc. del macís.

C.2.3. Sabates
C.2.3.1. Precauciones contra defectes del terreny

Totes les fonamentacions directes sobre sabates es conceben en la hipòtesis de que el sòl 

situat sota de les mateixes es trobi aproximadament en el mateix estat en que va ser trobat 

durant  les investigacions  realitzades per  estudiar-lo.  Si  el  sòl  conté bossades toves no 

detectades per  aquests  reconeixements,  o si  s'altera l'estructura  del sòl  durant  la seva 

excavació, l'assentament serà major i més irregular del que s'ha suposat. Si dins de la zona 

que pogués quedar afectada per la sabata es troben punts excepcionalment tous, s'ha de 

projectar de nou la sabata.

Tots  els  elements  trobats  en  el  fons  de  les  excavacions,  tals  com  roques,  restes  de 

fonamentacions antigues i, d'una manera general, tots els elements resistents susceptibles 

de formar punts durs locals, seran retirats i es rebaixarà el suficient el nivell de fons de 

l'excavació per que les sabates recolzin en condicions homogènies.

De la mateixa manera, tots els elements resistents o bossades més compressibles que el 

terreny en conjunt seran excavats i substituïts per un sòl de compressibilitat sensiblement 

equivalent a la del sòl general, o per formigó en massa. El sòl de replè s'ha de compactar 

convenientment,  doncs  una  simple  col·locació  per  vessat  no  pot  assegurar  el  grau  de 

compressibilitat requerit.

C.2.3.2. Solera d'assentament

Si les sabates són de formigó en massa o armat, sobre la superfície de l'excavació s'ha 

d'estendre una capa de formigó, de regularització, que rep el nom de solera d'assentament 

o formigó de neteja. Verificar la col·locació d'aquesta capa de formigó.

La  solera  d'assentament  té  per  missió  crear  una  superfície  plana  i  horitzontal  de 

recolzament de la sabata i, en sòls permeables, evitar que penetri la lletada del formigó 

estructural en el terreny i que es quedin els àrids de la part inferior mal recoberts.
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L'espessor mínim de la solera d'assentament serà de 10 cm. El nivell d'enrasament de la 

solera d'assentament serà el previst en el projecte per la base de les sabates i les bigues 

riostes. El perfil superior tindrà un acabament adequat a la continuació de l'obra. Verificar 

que es compleix tot el que s'indica en aquest paràgraf.

C.2.3.3. Excavacions
C.2.3.3.1. Acabament de les excavacions

L'acabament de l'excavació en el fons i les parets ha de tenir lloc immediatament abans de 

la  col·locació  de  la  solera  d'assentament,  sigui  quina  sigui  la  naturalesa  del  terreny. 

Especialment es tindrà en compte en terrenys argilosos.

Si la solera d'assentament  no es pot  posar en obra immediatament  després d'acabada 

l'excavació,  s'ha  de deixar  aquesta  de 10 a  15 cm per  sobre  de la  cota  definitiva  de 

fonamentació fins el moment en que tot estigui preparat per formigonar.

L'excavació s'ha  de fer  amb molt  de compte per  que l'alteració  de les característiques 

mecàniques del sòl sigui la mínima inevitable.

Una vegada feta l'excavació fins la profunditat necessària i abans de constituir  la solera 

d'assentament, s'anivellarà bé el fons perquè la superfície quedi sensiblement d'acord amb 

el projecte, i es netejarà lleugerament.

C.2.3.3.2. Dimensions de les excavacions

Les rases i pous de fonamentació tindran les dimensions fixades en el projecte.

La cota de profunditat d'aquestes excavacions serà la prefixada en els plànols, o les que el 

Director d'Obra ordeni per escrit o gràficament a la vista de la naturalesa i condicions del 

terreny excavat.

Encara que el terreny ferm es trobi molt superficial, és convenient profunditzar de 0,5 a 0,8 

m per sota de la rasant.
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Si els fonaments són molt llargs es convenient també disposar claus o ancoratges verticals 

més profunds, almenys cada 10 m.

C.2.3.3.3. Excavacions per sabates a diferents nivells

En el cas d'excavacions per fonamentacions a diferents nivells, l'execució dels treballs s'ha 

de fer  de forma que s'eviti  tot  lliscament  de les terres compreses entre els dos nivells 

diferents.

La inclinació dels talussos de separació entre sabates a diferents nivells ha d'ajustar-se a 

les característiques del terreny. A efectes indicatius i tret de justificació en contra, la línia 

d'unió de les vores inferiors entre dos sabates situades a diferent nivell no ha de superar 

una inclinació 1H:1V en el cas de roques i sòls durs, havent-se de reduir aquesta inclinació 

a 2 H:1V per sòls fluixos a mitjos. 

C.2.3.3.4. Excavacions amb presència d'aigua

En el  cas  de sòls  permeables  que  requereixin  esgotament  de  l'aigua  per  realitzar  les 

excavacions de les sabates, l'esgotament es mantindrà durant tota l'execució dels treballs 

de fonamentació.

L'esgotament s'ha de realitzar de tal forma que no comprometi l'estabilitat dels talussos o de 

les obres veïnes.

En el cas d'excavacions executades sense esgotament en sòls argilosos i amb un contingut 

d'humitat pròxim al límit líquid, es procedirà a un sanejament del fons de l'excavació previ a 

l'execució de les sabates.

Quan s'hagi d'efectuar un sanejament temporal del fons de les excavacions per absorció 

capil·lar de l'aigua del sòl, per permetre l'execució en sec, en els sòls argilosos, es faran 

servir materials secs permeables.

En el cas d'excavacions executades amb esgotament en els sòls dels quals el seu fons sigui 

suficientment impermeable com per que el contingut d'humitat no disminueixi sensiblement 
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amb  els  esgotaments,  s'ha  de  comprovar,  segons  les  característiques  del  sòl,  si  és 

necessari procedir a un sanejament previ de la capa inferior permeable, per esgotament o 

per drenatge.

C.2.3.3.5. Drenatges i sanejaments del terreny

Sempre que s'estimi necessari, es realitzarà un drenatge del terreny de fonamentació.

El drenatge es podrà realitzar amb drenatges col·locats en el fons de rasses,  en unes 

perforacions  inclinades  amb  suficient  pendent  (almenys  5  cm  per  metre),  mitjançant 

empedrats, o amb altres materials idonis.

Els empedrats s'ompliran de cantells o grava grossa, disposada en una rassa, el fons de la 

qual penetrarà en la mesura necessària i tindrà un pendent longitudinal d'almenys 3 a 4 cm 

per metre. Amb anterioritat  a la col·locació de la grava, en el seu cas es disposarà un 

geotèxtil a la rassa que compleixi les condicions de filtre necessàries per evitar la migració 

de materials fins.

Es podrà també fer servir un procediment mixt, de dren i empedrat, col·locant un dren en el 

fons de l'empedrat.

C.2.3.4. Precaucions

Si el fons de l'excavació s'inunda i gela, o presenta capes d'aigua transformades en gel, no 

es procedirà a la construcció de la sabata abans de que s'hagi produït el desgel complet, o 

bé s'hagi excavat en major profunditat fins retirar la capa de sòl gelat.

La temperatura mínima de formigonat serà la indicada a la EHE.

S'han  d'adoptar  les  disposicions  necessàries  per  assegurar  la  protecció  de  les 

fonamentacions contra els aterraments, durant i després de l'execució d'aquestes.

En  el  cas  d'inundació  de  les  excavacions  durant  els  treballs  de  fonamentació,  s'han 

d'adoptar  les disposicions necessàries d'evacuació de les aigües.  Aquestes disposicions 

han de ser tals que en cap moment, durant o després de l'acabament de les obres, l'acció 
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de l'aigua doni lloc a aterraments, erosió, o posada en càrrega imprevista de les obres, que 

puguin comprometre la seva estabilitat.

C.2.3.5. Execució de sabates de formigó armat

El recobriment mínim de l'armadura s'ajustarà a les especificacions de la EHE.

Les armadures verticals dels pilars han de penetrar en la sabata fins el nivell de la capa 

inferior d'armadura d'aquesta.

Les sabates es formigonaran a secció d'excavació completa, després de la neteja del fons, 

si les parets de l'excavació presenten una cohesió suficient. En cas contrari, el formigonat 

s'executarà entre encofrats que evitin els despreniments.

Si  el  nivell  de  fabricació  del  formigó  és  superior  al  de  formigonat  de  les  sabates,  la 

col·locació del formigó s'efectuarà mitjançant els dispositius necessaris per evitar la caiguda 

lliure  del  formigó.  La  col·locació  directa  no  s'ha  de  fer  més  que  entre  nivells 

d'aprovisionament i d'execució sensiblement equivalents.

No s'ha de circular sobre el formigó fresc.

C.2.4. Lloses de fonamentació
C.2.4.1. Excavació fins el nivell de fonamentació

Si en el terreny es poden produir sifonaments (llims, sorres fines, etc), l'esgotament s'ha 

d'efectuar des de pous filtrants i mai des de boneres (cast. sumideros).

Si  el  terreny  està  constituït  per  argila,  almenys  la  solera  d'assentament  s'ha  de  tirar 

immediatament després d'acabada l'excavació, de la mateixa manera que s'ha indicat pel 

cas de sabates. Si això no es pot realitzar, l'excavació s'ha de deixar de 10 a 15 cm per 

sobre de la cota definitiva de fonamentació fins el moment en que tot estigui preparat per 

formigonar.

L'excavació que es realitza per lloses amb cota de fonamentació profunda porta aparellat un 

aixecament del fons de l'excavació. Si l'excavació s'efectua en sorra per sobre de la capa 
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freàtica, l'aixecament del fons es tant petit que normalment es pot menysprear.

Si l'argila situada sota del fons d'una excavació conté un gran número de capes continues 

de llim gros o de sorra, el contingut d'humitat de l'argila pot arribar a augmentar el suficient 

com perquè la major part de l'aixecament es produeixi per inflament.

Si la profunditat de l'excavació a cel obert per soterranis és important, el fons de l'excavació 

pot  resultar  inestable i  trencar per aixecament,  sigui  quina sigui  la resistència i  el tipus 

d'apuntalament utilitzat per les parets laterals. En aquest cas s'ha de comprovar l'estabilitat 

del fons.

C.2.4.2. Estructura de fonamentació

Es recomana que la llosa de formigó s'estableixi sobre una solera d'assentament o formigó 

de neteja de 10 cm d'espessor mínim, a fi de permetre la fàcil col·locació de les armadures 

evitant el contacte directe amb el terreny.

Els recobriments de les armadures de la llosa seran les especificades per la EHE.

C.2.4.3. Execució dels elements d'impermeabilització

Els soterranis sota el nivell freàtic s'han de protegir de les filtracions d'aigua conforme al que 

s'indica en el CTE-DB-HS Secció 1.

C.2.5. Pous de fonamentació

L'excavació  dels  pous  es  pot  fer  manualment,  si  no  s'assoleix  el  nivell  freàtic,  o 

mecànicament en qualsevol cas. Es cuidarà que els mitjans d'excavació no alterin el terreny 

en  el  fons  del  pou.  Si  les  parets  del  pou  no  són  estables  sense  un  revestiment, 

s'apuntalaran.

Si l'excavació s'executa per sota del nivell freàtic i es procedeix a l'esgotament per arribar en 

sec,  es tindrà especial  cura en evitar  l'alteració del terreny en el  fons per  les corrents 

d'aigua. Això és especialment important si el fons del pou està constituït per sorres fines o 

llims sense cohesió.
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Abans de procedir a l'omplert, s'executarà una bona neteja del fons i, si és necessari, es 

piconarà o compactarà degudament.

C.2.6. Control
C.2.6.1. Generalitats 

Durant  el  període  d'execució  es  prendran  les  precaucions  oportunes  per  assegurar  la 

conservació en bon estat de les fonamentacions.

En el cas de presencia d'aigües àcides, salines, o d'agressivitat potencial es prendran les 

oportunes  mesures.  No  es  permetrà  la  presència  de  sobrecàrregues  properes  a  les 

fonamentacions, si no s'han tingut en compte en el projecte. En tot moment s'ha de vigilar la 

presència  de  vies  d'aigua,  pel  possible  descarnament  que  puguin  donar  lloc  sota  les 

fonamentacions. En el cas en que es construeixin edificacions pròximes, s'han de prendre 

les oportunes mesures que permetin garantir el manteniment intacte del terreny i de les 

seves propietats tenso-deformacionals.

La observació  d'assentaments  excessius  pot  ser  una  advertència  del  mal  estat  de  les 

sabates  (atacs  d'aigües  selenitoses,  enfonsaments  per  soscavament,  etc.);  de  la  part 

enterrada de pilars i murs o de xarxes d'aigua potable i de sanejament. En tals casos s'ha 

de procedir a l'observació de la fonamentació i del terreny circumdant, de la part enterrada 

dels elements resistents verticals i de les xarxes d'aigua potable i sanejament, de forma que 

es pugui conèixer la causa del fenomen.

En edificació fonamentada de forma directa no es faran obres noves sobre la fonamentació 

que pugui posar en perill la seva seguretat, tals com:

• perforacions que redueixin la seva capacitat resistent;

• pilars o altres tipus de carregadors que transmetin càrregues importants;

• excavacions importants en les seves proximitats o altres obres que posin en perill la 

seva estabilitat.

Les càrregues a les que es sotmetin les fonamentacions, en especial les disposades sobre 

els soterranis, no seran superiors  a les especificades en el projecte. Per això els soterranis 

no s'han de dedicar a un altre ús que pel que van ser projectats. No s'emmagatzemaran 
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materials que puguin ser nocius pels formigons.

Qualsevol modificació de les prescripcions descrites dels dos paràgrafs anteriors ha de ser 

autoritzada pel Director d'Obra i inclosa en el projecte.

C.2.6.2. Comprovacions  a  realitzar  sobre  el  terreny  de 

fonamentació

Abans de procedir a l'execució de la fonamentació es realitzarà la confirmació de l'estudi 

geotècnic tal com s'indica a l'inici d'aquest protocol. Es comprovarà visualment, o mitjançant 

les proves que es jutgin oportunes, que el terreny de recolzament d'aquella es correspongui 

amb les previsions del projecte.  El resultat  de tal inspecció,  definint  la profunditat  de la 

fonamentació de cada un dels recolzaments de l'obra, la seva forma i dimensions, i el tipus i 

consistència  del  terreny  s'incorporarà  a  la  documentació  final  d'obra.  Aquests  plànols 

quedaran incorporats a la documentació de l'obra acabada.

S'ha de comprovar que:

• el  nivell  de  recolzament  de  la  fonamentació  s'ajusti  al  previst  i  apreciablement 

l'estratigrafia coincideixi amb la estimada en l'estudi geotècnic;

• el nivell freàtic i les condicions hidrogeològiques s'ajustin a les previstes;

• el terreny presenta apreciablement una resistència i humitat similar a la suposada en 

l'estudi geotècnic;

• no es detecten defectes evidents tals com cavernes, falles, galeries, pous, etc.;

• no  es  detecten  corrents  subterrànies  que  puguin  produir  soscavament  o 

arrossegaments;

C.2.6.3. Comprovacions a realitzar sobre los materials  de 

construcció

S'ha de comprovar que:

• els materials disponibles s'ajusten a l'establert en el projecte d'edificació i són idonis 

per la construcció;

• les resistències són les indicades en el projecte.
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C.2.6.4. Comprovacions durant l'execució

Es dedicarà especial atenció a comprovar que:

• el replanteig és correcte;

• s'han observat les dimensions i orientacions projectades;

• s'estan fent servir els materials objecte dels controls ja mencionats;

• la compactació o col·locació dels materials assegura les resistències del projecte;

• els  encofrats  estan correctament  col·locats,  i  són dels  materials  previstos  en el 

projecte;

• les armadures són del tipus, número i longitud fixats en el projecte;

• les armadures d'espera de pilars o altres elements es troben correctament situades i 

tenen la longitud prevista en el projecte;

• els recobriments són els exigits en projecte;

• els dispositius d'ancoratge de les armadures són els previstos en el projecte;

• l'espessor del formigó de neteja és adequat;

• la col·locació i vibració del formigó són les correctes;

• s'està cuidant que l'execució de noves sabates no alteri l'estat de les contigues, ja 

siguin també noves o existents;

• les bigues de lligat i centradores així com les seves armadures estan correctament 

situades;

• els esgotaments entren dins del previst i s'ajusten a les especificacions de l'estudi 

geotècnic per evitar sifonaments o danys a estructures veïnes;

• les juntes corresponen amb les previstes en el projecte;

• les impermeabilitzacions previstes en el projecte s'estan executant correctament.

C.2.6.5. Comprovacions finals

Abans de la posada en servei de l'edifici s'ha de comprovar que:

• les sabates es comporten de la forma prevista en el projecte;

• no s'aprecia que estiguin superant les càrregues admissibles;

• els  assentaments  s'ajusten  al  previst,  si,  en  casos  especials,  així  ho  exigeix  el 

projecte o el Director d'Obra;

• no s'han plantat arbres, les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el 
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terreny de fonamentació, o creant zones verdes el drenatge de les quals no estigui 

previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.

Si  bé  és  recomanable  controlar  els  moviments  del  terreny  per  qualsevol  tipus  de 

construcció, en edificis de més de 11 plantes (comptant els soterranis com a plantes) serà 

obligat l'establiment d'un sistema d'anivellació per controlar l'assentament de les zones més 

característiques de l'obram, en les següents condicions:

• el punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de forma 

que es pugui considerar com immòbil, durant tot el període d'observació.

• el número de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En  el 

cas  de  que  la  superestructura  es  recolzi  sobre  murs,  es  preveurà  un  punt 

d'observació cada 20 m de longitud,  com a mínim. En qualsevol cas el número 

mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 

mm;

• la cadència de lectures serà la  adequada per  advertir  qualsevol anomalia  en el 

comportament de la fonamentació. És recomanable efectuar-les al completar-se el 

50% de l'estructura al final de la mateixa, i a en acabar els envans de cada dos 

plantes de l'edificació;

• el resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.
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C.3. Fonamentacions profundes
C.3.1. Definicions i tipologies

C.3.1.1. Definicions

Segons el CTE una fonamentació és profunda si el seu extrem inferior, en el terreny, està a 

una profunditat superior a 8 vegades el seu diàmetre o ample.

Quan  l'execució  d'una  fonamentació  superficial  no  sigui  tècnicament  viable,  s'ha  de 

contemplar la possibilitat de realitzar una fonamentació profunda.

Les fonamentacions profundes es poden classificar en els següents tipus:

• pilot aïllat: aquell que està a una distància el suficientment allunyada d'altres pilots 

com per que no tingui interacció geotècnica amb ells;

• grup de pilots: són aquells que per la seva proximitat interaccionen entre si o estan 

units mitjançant elements estructurals el suficientment rígids, com per que treballin 

conjuntament;

• zones pilotades: són aquelles en les que els pilots estan disposats amb el fi de reduir 

assentaments o millorar la seguretat davant a enfonsaments de les fonamentacions. 

Solen ser pilots d'escassa capacitat portant individual i estar regularment espaiats o 

situats en punts estratègics;

• micropilots: són aquells composats per una armadura metàl·lica formada per tubs, 

barres o perfils introduïts dins d'un trepanat de petit diàmetre, podent estar o no 

injectats amb lletada de morter a pressió més o menys elevada.

C.3.1.2. Tipologies 
C.3.1.2.1. Per la forma de treball

En quan a la forma de treball, els pilots es classifiquen en:

• pilots per fust: en aquells terrenys en els que al no existir un nivell clarament més 

resistent,  al  que  transmetre  la  càrrega  del  pilotatge,  aquest  transmetrà  la  seva 

càrrega  al  terreny  fonamentalment  a  través  del  fust.  Es  solen  denominar  pilots 

“flotants”;

• pilots per punta: en aquells terrenys en els que al existir,  a certa profunditat,  un 
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estrat  clarament  més  resistent,  les  càrregues  del  pilotatge  es  transmeten 

fonamentalment per punta. Es solen denominar pilots “columna”.

C.3.1.2.2. Pel tipus de pilot

Els pilots poden ser de naturalesa i forma molt variada. En general sempre serà un element 

aproximadament prismàtic la longitud del qual és molt major que la dimensió transversal 

mitjana. Per diferenciar els tipus de pilots es poden utilitzar els següents criteris:

C.3.1.2.2.1 Pel tipus de material del pilot

Per la construcció de pilots es podran utilitzar els següents materials:

• formigó “in situ”: s'executarà mitjançant excavació prèvia, tot i que també es podran 

realitzar mitjançant desplaçament del terreny o amb tècniques mixtes (excavació i 

desplaçament parcial);

• formigó prefabricat: podrà ser formigó armat (formigons d'alta resistència) o formigó 

pretensat o postensat;

• acer: es podran utilitzar seccions tubulars o perfils en doble U o en H. Els pilots 

d'acer s'han de clavar amb guaspa (cast. azuche)

• fusta:  es  podrà  utilitzar  per  pilotar  zones  toves  amplies,  com  recolzament 

d'estructures amb llosa o terraplens;

• mixtes, amb els d'acer tubular rodejats i plens de morter.

C.3.1.2.2.2 Per la forma de la secció transversal

La forma de la secció transversal del pilot podrà ser circular o quasi circular (quadrada, 

hexagonal o octogonal)  de manera que no sigui  difícil  assimilar  la majoria dels pilots a 

elements cilíndrics d'una certa longitud L i d'un cert diàmetre D.

Com cas excepcional s'han de considerar els pilots-pantalla. Els pilots-pantalla, o elements 

portants de pantalla, solen ser de formigó armat i amb una secció recta rectangular amb 

una proporció longitud-amplada tal, que l'assimilació a la forma circular és difícil.

C.3.1.2.2.3 Pel procediment constructiu
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De forma general, atenent a la forma de col·locar els pilots dins del terreny, es consideraran 

els següents:

• pilots prefabricats clavats: la característica fonamental d'aquests pilots estreba en el 

desplaçament del terreny que la seva execució pot produir, ja que el pilot s'introdueix 

en el terreny sense fer excavacions  prèvies que facilitin el seu allotjament en el 

terreny;

• pilots  formigonats  “in  situ”:  són  aquells  que  s'executen  en  excavacions  prèvies 

realitzades en el terreny.

També es podran executar pilots de caràcter intermedi entre els dos anteriors, tals com els 

clavats en preexcavacions parcials de menor longitud i major diàmetre que el pilot. 

C.3.1.2.2.4 Pilots prefabricats clavats

Les formes de clavar els pilots poden ser diferents segons s'usi vibració o es faci servir, com 

sòl ser més freqüent, la clava (cast. hinca) o percussió amb cops de massa. A efectes del 

CTE es considerarà el pilot prefabricat clavat de directriu recta la profunditat del qual de 

clava sigui major a 8 vegades el seu diàmetre equivalent.

Els pilots clavats podran estar constituïts per un únic tram, o per la unió de diversos trams, 

mitjançant  les  corresponents  juntes,  havent  de  considerar,  en  aquests  casos,  que  la 

resistència a flexió, compressió i tracció del pilot mai serà superior a la de les juntes que 

uneixin els seus trams.

Els pilots prefabricats clavats es podran construir aïllats sempre que es realitzi un falcament 

en  dos  direccions  ortogonals  i  que  es  demostri  que  els  moments  resultants  en  dites 

direccions són nuls o bé absorbits per l'armadura del pilot o per les bigues riostes.

C.3.1.2.2.5 Pilots formigonats “in situ”

El  CTE  diferencia  els  següents  tipus:  pilots  de  desplaçament  amb  guaspa,  pilots  de 

desplaçament amb tap de graves, pilots d'extracció amb entubament recuperable,  pilots 

d'extracció amb camisa perduda, pilots d'extracció sense entubament amb llots tixotròpics, 
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pilots barrinats sense entubament, pilots barrinats, formigonats pel tub central de la barrina i 

pilots de desplaçament per rotació.

Pels pilots formigonats “in situ” es tindrà en compte les següents consideracions:

• diàmetre  <0,45  m:  no  s'han  d'executar  pilots  aïllats,  tret  d'elements  de  poca 

responsabilitat  en els que una possible fallada de l'element  de fonamentació no 

tingui una repercussió significativa;

• 0,45 < diàmetre < 1,00 m; es podran realitzar pilots aïllats sempre que es realitzi un 

travat en dos direccions ortogonals i s'asseguri la integritat del pilot en tota la seva 

longitud.

• diàmetre > 1,00 m; es podran realitzar pilots aïllats sense necessitat de travar-los 

sempre i quan s'asseguri la integritat del pilot en tota la seva longitud i el pilot s'armi 

per les excentricitats permeses i moments resultants.

C.3.1.3. Configuració geomètrica de la fonamentació

En  el  projecte,  la  disposició  geomètrica  d'una  fonamentació  per  pilots  es  realitzarà 

temptejant diferents disposicions de pilots fins assolir una situació òptima. Quan es tracti 

d'analitzar una situació ja existent, serà imprescindible conèixer les dades geomètriques de 

la disposició dels pilots.

Les dades geomètriques de major interès per analitzar el comportament d'un pilot aïllat són 

la longitud dins del terreny i el seu diàmetre, o la llei de variació del seu diàmetre si és que 

aquest no fos constant.

En els grups de pilots serà necessari tenir en compte a més la seva distribució geomètrica, 

en particular, la separació entre ells.

De cada pilot s'ha de conèixer la seva secció transversal i la seva ubicació dins de l'encepat. 

Normalment, els pilots seran d'igual longitud; en cas contrari, s'hauran de considerar en els 

càlculs de detall. 

C.3.2. Acciones a considerar 

A més de les accions de l'estructura sobre la fonamentació es tindrà en compte que els 
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pilots poden estar sotmesos a efectes “paràsits” induïts per accions derivades pel moviment 

del propi terreny de fonamentació.

S'ha de considerar la forma i dimensions de l'encepat a fi d'incloure el seu pes, així com el 

de les terres o allò que pugui gravitar sobre aquest, en el còmput de les accions.

En el seu cas, s'especificarà el nivell del terreny al voltant del pilotatge. En aquells casos en 

els que pugui existir soscavament s'haurà de considerar almenys, amb caràcter accidental, 

la situació corresponent a la màxima prevista.

C.3.3. Condicions constructives i de control
C.3.3.1. Condicions constructives

C.3.3.1.1. Pilots formigonats “in situ”

Els  pilots  formigonats  a  l'empara  d'entubaments  metàl·lics  (camises)  recuperables  ha 

d'avançar l'entubament fins la zona on el terreny presenti parets estables,  havent-se de 

netejar el fons. L'entubament es retirarà al mateix temps que es formigoni el pilot, havent-se 

de mantenir durant tot aquest procés un resguard d'almenys 3 m de formigó fresc per sobre 

de l'extrem inferior de la canonada recuperable.

En els casos en els que existeixin corrents subterrànies capaces de produir el rentat del 

formigó i el tall  del pilot  o en terrenys susceptibles de patir  deformacions degudes a la 

pressió lateral exercida pel formigó s'ha de considerar la possibilitat de deixar una camisa 

perduda.

Quan les parets del terreny resultin estables, els pilots es podran excavar sense cap tipus 

d'entubament (excavació en sec), sempre i quan no existeixi risc d'alteració de les parets ni 

del fons de l'excavació.

En el cas de parets en terrenys susceptibles d'alteració, l'execució de pilots excavats, amb o 

sense estrebat,  ha de contemplar  la necessitat  o no d'usar  llots tixotròpics per la seva 

estabilització.

L'ús de llots tixotròpics es podrà també plantejar com a mètode alternatiu o complementari a 

l'execució amb entubament recuperable sempre que es justifiqui adequadament.

En el procés de formigonat s'ha d'assegurar que la docilitat i fluïdesa del formigó es manté 
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durant tot el procés de formigonat, per garantir que no es produeixen fenòmens d'embús en 

el tub Tremie, o bosses de formigó segregat o mesclat amb el llot de perforació.

El ciment a utilitzar en el formigó dels pilots s'ajustarà als tipus definits en la instrucció vigent 

per la Recepció de Ciment.

En els pilots barrinats l'estrebat del terreny la produeix el propi element d'excavació (barrina 

o hèlix continua). Una vegada assolit el fons, el formigó es col·loca sense invertir el sentit de 

la barrina i en un moviment d'extracció de l'útil de gir de perforació. L'armadura del pilotatge 

s'introdueix a posteriori, clavant-la en el formigó encara fresc fins assolir la profunditat de 

projecte, que serà com a mínim de 6 m o 9D.

Segons el CTE no s'han de realitzar pilots de barrina continua quan:

• es considerin pilots aïllats, tret que s'efectuïn amb registre continu de paràmetres de 

perforació i formigonat, que assegurin la continuïtat estructural del pilot;

• la inclinació del pilot sigui major de 6º, tret que es prenguin mesures per controlar la 

direcció de la perforació i la col·locació de l'armadura;

• existeixin  capes de terreny inestable  amb un espessor  major  que 3 vegades el 

diàmetre  del  pilot,  tret  que  es  pugui  demostrar  mitjançant  pilots  de  prova  que 

l'execució és satisfactòria o s'executin pilots amb registre continu de paràmetres i tub 

telescòpic de formigonat, que asseguri la continuïtat estructural del pilot.

Es consideren terrenys inestables els següents (en relació amb l'apartat anterior):

• terrenys uniformes no cohesius amb coeficient d'uniformitat (relació de diàmetres 

corresponents al 60 i al 10 % en pes) inferior a 2 (D60/D10< 2) per sota del nivell 

freàtic;

• terrenys fluixos no cohesius amb N<7;

• terrenys molt tous cohesius amb resistència al tall no drenada inferior a 15 kPa.

No es considera recomanable executar pilots amb barrina continua en zones de risc sísmic 

o que treballin a tracció tret  que es pugui  garantir  l'armat  en tota la seva longitud i el 

recobriment de l'armadura.

Per l'execució de pilots formigonats “in situ” es consideren adequades les especificacions 
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constructives  amb  relació  a  aquest  tipus  de  pilots,  recollides  en  la  norma  UNE-EN 

1536:2000

C.3.3.1.1.1 Matèries primes

Tant les matèries primes com la dosificació dels formigons, s'ajustarà a l'indicat en la EHE.

• Aigua: 

L'aigua per la mescla ha de complir l'exposat a la Instrucció EHE, de forma que no pugui 

afectar als materials constituents de l'element a construir.

• Ciment:  

El ciment a utilitzar en el formigó dels pilots s'ajustarà als tipus definits en la vigent instrucció 

per la recepció de ciment. Es poden fer servir altres ciments quan s'especifiquin i tinguin una 

eficàcia provada en condicions determinades.

No es recomana la utilització de ciments de gran finor de mòlt i d'alt calor d'hidratació, degut 

a altes dosificacions a fer servir. No serà recomanable l'ús de ciments d'aluminat de calci, 

sent preferible l'ús de ciments amb adicions (tipus II), perque s'han manifestat que aquestes 

milloren la traballabilitat i la durabilitat, reduint la generació de calor durant el curat.

En el  cas  que  el  nivell  d'agressivitat  sigui  molt  elevat,  es  faran  servir  ciments  amb la 

característica especial de resistència a sulfats o aigua de mar (SR/MR).

• Àrids: 

Els àrids compliran les especificacions contingudes en l'article 28 de la EHE.

A fi d'evitar la segregació, la granulometria dels àrids serà continua. És preferible l'ús d'àrids 

arrodonits quan la col·locació del formigó es realitzi mitjançant tub Tremie.

La  mida  màxima  de  l'àrid  es  limitarà  a  32  mm,  o  a  ¼ de  la  separació  entre  rodons 

longitudinals; s'escollirà la menor d'ambdues dimensions.

En condicions normals s'utilitzarà preferiblement mides màximes d'àrid de 25 mm, si és 

rodat, i de 20 mm, si procedeix de picat.

• Additius:

Per aconseguir  les propietats necessàries per la posada en obra del formigó,  es podrà 

utilitzar amb gran cura reductors d'aigua i plastificants, inclosos els superplastificants, amb 

el fi d'evitar la traspua o segregació que podria resultar per una elevada proporció d'aigua. 

Es limitarà, en general, la utilització d'additius de tipus superfluidificant de duració limitada al 

temps d'abocat, que afecten a una prematura rigidesa de la massa, al temps de fraguat i a 

la  segregació.  En el  cas d'utilització  d'aquests  s'assegurarà  que  la  seva dosificació  no 
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provoqui aquests efectes secundaris i mantingui unes condicions adequades en la fluïdesa 

del formigó durant el període complet del formigonat de cada pilot.

C.3.3.1.1.2 Dosificació i propietats del formigó

El formigó dels pilots haurà de posseir:

• alta capacitat de resistència contra la segregació;

• alta plasticitat i bona cohesió;

• bona fluïdesa;

• capacitat d'autocompactació;

• suficient traballabilitat durant el procés d'abocat, inclosa la retirada, en el seu cas, 

d'entubats provisionals.

S'ha d'assegurar que la docilitat i fluïdesa es manté durant tot el procés de formigonat, per 

garantir que no es produeixin fenòmens d'encallaments en el tub Tremie, discontinuïtats en 

el formigó o bosses de formigó segregat o mesclat amb el llot de perforació. Durant 4 hores 

i, almenys durant tot  el període de formigonat de cada pilot, la consistència del formigó 

disposat haurà de mantenir-se en un con d'Abrams no inferior a 100 mm.

S'haurà de proporcionar una adequada protecció a través del disseny de la mescla o de 

camises perdudes contra l'agressivitat del sòl o dels aqüífers.

C.3.3.1.2. Pilots prefabricats clavats

Per  l'execució  dels  pilots  prefabricats  es  consideren  adequades  les  especificacions 

constructives  recollides  amb  relació  a  aquest  tipus  de  pilots  en  la  norma  UNE-EN 

12699:2001.

C.3.3.2. Control
C.3.3.2.1. Control  d'execució  de  pilots  formigonats  in 

situ

La correcta execució del pilot, incloent la neteja i en el seu cas el tractament de la punta són 

factors  fonamentals  que  afecten  al  seu  comportament,  i  que  s'han  de  prendre  en 
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consideració per assegurar la validesa dels mètodes de càlcul contemplats en el CTE.

Els pilots executats “in situ” es controlaran durant l'execució, confeccionant un comunicat 

(cast. parte) que contingui, almenys, les següents dades:

• dades del pilot (identificació, tipus, diàmetre, punt de replanteig, profunditat, etc.);

• longitud d'entubament (cas de ser entubat);

• valors de les cotes: del terreny, del cap del pilot, de l'armadura, de l'entubament, 

dels tubs sònics, etc.;

• tipus de terreny travessats (comprovació amb el terreny considerat originalment);

• nivells d'aigua;

• armadures (tipus, longituds, dimensions, etc.);

• formigons (tipus, característiques, etc.);

• temps (de penetració, de col·locació d'armadures, de formigó);

• observacions (qualsevol incidència durant les operacions de perforació i formigonat).

Durant l'execució es consideren adequats els controls següents, segons la norma UNE-EN 

1536:2000 (taules 6 a 11):

• control de replanteig;

• control de l'excavació;

• control del llot;

• control de les armadures;

• control del formigó;

En el control d'abocat del formigó, al començament del formigonat, el tub Tremie no podrà 

descansar  sobre el  fons,  sinó que s'ha d'elevar  uns 20 cm per  permetre la sortida del 

formigó.

En els pilots de barrina continua es consideren adequats els controls indicats a la taula 12 

de la norma UNE-EN 1536:2000. Quan aquests pilots s'executin amb instrumentació, es 

controlaran en temps real els paràmetres de perforació i de formigonat, permeten conèixer i 

corregir instantàniament les possibles anomalies detectades.

Es poden diferenciar dos tipus d'assaigs de control:

• assaigs d'integritat al llarg del pilot;
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• assaigs de càrrega (estàtics o dinàmics).

Els  assaigs  d'integritat  tenen  per  objectiu  verificar  la  continuïtat  del  fust  del  pilot  i  la 

resistència mecànica del formigó.

Poden ser, segons els casos, dels següents tres tipus:

• transparència sònica;

• impedància mecànica;

• sondeigs mecànics al llarg del pilot.

A més, es podrà realitzar un registre continu de paràmetres en pilots de barrina continua.

El número i la naturalesa dels assaigs es fixaran en el Plec de Condicions del projecte i 

s'establiran  abans del començament  dels  treballs.  El  número de assaigs  no ha de ser 

inferior a 1 per cada 20 pilots, tret en el cas de pilots aïllats amb diàmetres entre 45 i 100 cm 

que no ha de ser inferior a 2 per cada 20 pilots. En pilots aïllats de diàmetre superior a 100 

cm no ha de ser inferior a 5 per cada 20 pilots.

C.3.3.2.1.1 Control d'execució de pilots prefabricats clavats

Els controls de tots els treballs de realització de les diferents etapes d'execució d'un pilot 

s'han d'ajustar al mètode de treball i al pla d'execució establer en el projecte.

S'han de controlar els efectes de la clava de pilots en la proximitat d'obres sensibles o de 

pendents potencialment inestables. Els mètodes poden incloure la mesura de vibracions, de 

pressions intersticials, deformacions i mesurament de la inclinació. Aquestes mesures s'han 

de comparar amb els criteris de prestacions acceptables.

La freqüència dels controls ha d'estar  especificada i acceptada abans de començar els 

treballs de clavat dels pilots.

Els informes dels controls s'han de facilitar en el termini convingut i conservar-los en obra 

fins l'acabament dels treballs de clavat dels pilots.

Tots els instruments utilitzats pel control de la instal·lació dels pilots o dels efectes derivats 

d'aquesta instal·lació han de ser adequats a l'objectiu previst i han d'estar calibrats.
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S'ha de ressenyar qualsevol no conformitat.

S'ha de registrar la corba completa de la clava d'un cert número de pilots. Aquest número 

s'ha de fixar en el Plec de condicions del projecte.

De forma general s'ha de ressenyar:

• sobre les maces: l'altura de caiguda del pistó i el seu pes o l'energia del copejament, 

així com el número de cops de la maça per unitat de penetració;

• sobre els pilots clavats per vibració: la potencia nominal, l'amplitud, la freqüència i la 

velocitat de penetració;

• sobre els pilots clavats per pressió: la força aplicada al pilot.

Quan els pilots es clavin fins el rebuig, s'ha de mesurar l'energia i avanç.

Si  els  aixecaments  o  els  desplaçaments  laterals  són  perjudicials  per  la  integritat  o  la 

capacitat del pilot, s'ha de mesurar, respecte a una referència estable, el nivell de la part 

superior del pilot i la seva implantació, abans i després de la clava dels pilots pròxims o 

després d'excavacions ocasionals.

El pilot, s'ha de realitzar un assaig de càrrega per determinar les seves característiques 

càrrega-penetració, que permetran establir les prestacions globals del grup de pilots.

En sòls argilosos, i per edificis de més de 11 plantes, o conjunts monumentals o singulars, 

no s'ha d'interrompre el procés de clava d'un pilot fins assolir el rebuig previst que asseguri 

la resistència assenyalada en el projecte.

C.3.3.3. Assaigs de pilots

Els assaigs de pilots es poden realitzar per:

• estimar els paràmetres de càlcul;

• estimar la capacitat portant;

• provar  les  característiques  resistent-deformacionals  en  el  rang  de  les  accions 

especificades;

• comprovar el compliment de les especificacions;

• provar la integritat del pilot.
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Els assaigs de pilots poden consistir en:

• assaigs de càrrega estàtica;

• assaigs de càrrega dinàmica, o d'alta deformació;

• assaigs d'integritat;

• assaigs de control.

Els assaigs de càrrega podran ser:

• per graons de càrrega;

• a velocitat de penetració constant.

Els assaigs d'integritat podran ser:

• assaigs d'eco o sònics per reflexió i per impedància, o de baixa deformació;

• assaigs sònics per transparència, o cross-hole sònics.

Els assaigs de control podran ser:

• amb perforació del formigó per obtenció de testimonis;

• amb inclinòmetres per verificar la verticalitat del pilot.

Convé que els assaigs de càrrega estàtica i dinàmica no s'efectuïn fins després d'un temps 

suficient, que tingui en compte els augments de resistència del material del pilot, així com 

l'evolució de la resistència dels sòls deguda a les pressions intersticials.

Per  edificis  de  més  de  11  plantes,  o  conjunts  monumentals  o  singulars,  en  pilots 

prefabricats,  es  considera  necessària  la  realització  de  proves  dinàmiques  de  clava 

contrastada amb proves de càrrega.



Pág. 36 Annex  C – Capítol 2

C.4. Elements de contenció
C.4.1. Definicions i tipologies

C.4.1.1. Pantalles

Es denominen pantalles als elements de contenció de terres que es facin servir per realitzar 

excavacions vertical en aquells casos en els que el terreny, els edificis o altres estructures 

fonamentades a les immediateses de l'excavació, no serien estables sense subjecció, o bé 

es  tracta  d'eliminar  possibles  filtracions  d'aigua  a  través  dels  talussos  de l'excavació  i 

eliminar o reduir a límits admissibles les possibles filtracions a través del fons de la mateixa, 

o d'assegurar l'estabilitat d'aquest en front a fenòmens de sifonament. Es construeixen des 

de la superfície del terreny prèviament a l'execució de l'excavació i treballen fonamentalment 

a  flexió.  Queden  excloses  les  pantalles  que  tenen  únicament  per  objecte  la 

impermeabilització o estanquitat.

Si  l'excavació  es  produeix  per  sota  del  nivell  freàtic,  s'haurà  de  preveure  una 

impermeabilització suplementària al propi formigó conforme a l'indicat en el CTE (DB-HS 

Secció 1).

La pantalla compleix una labor estructural de contenció de terres, i d'impermeabilització del 

vas, però no es pot considerar un element totalment acabat ni absolutament impermeable, 

donades les característiques intrínseques del material i del procés d'execució. En qualsevol 

cas serà necessari preveure un acabat final de la seva superfície,  ja que es formigona 

contra el propi terreny.

Les  condicions  essencials  de  les  pantalles  que  les  diferencien  dels  murs  i  els 

apuntalaments, són:

• s'executen prèviament a l'excavació;

• en general assoleixen una profunditat sota el fons d'excavació que no es petita en 

relació amb l'altura lliure de la pantalla;

• l'encastament de la pantalla en el terreny per sota del fons de l'excavació és, en 

general, indispensable per la seva estabilitat, constituint en ocasions l'únic element 

que la  proporciona i  sent  el  pes propi  de la  pantalla  un factor  d'influència  molt 

escassa o nul·la;
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• són estructures flexibles i resisteixen les empentes del sòl deformant-se.

A continuació es recullen els diversos tipus de pantalles que es consideren (en aquest 

protocol):

• Pantalles executades plenament in situ:

▪ pantalles continues de formigó

▪ pantalles de pilots-pantalla

• pantalles d'elements prefabricats:

▪ clavades

◦ palplanxes de formigó armat o pretensat

◦ palplanxes d'acer

◦ palplanxes de fusta

▪ de panells  de formigó armat  o pretensat  que es col·loquen en una rasa 

prèviament excavada.

Les pantalles poden requerir en molts casos subjecció en un o diversos punts d'una altura 

lliure, a més de l'encastament en el terreny per sota del nivell d'excavació, bé sigui per 

estabilitat,  resistència o per impedir  excessives deformacions horitzontals o verticals del 

terreny en el trasdós.

C.4.1.1.1. Pantalles continues de formigó

Generalment consisteix en l'excavació d'una rasa, l'espessor de la qual varia normalment 

entre 0,4 i 1,50 m, per panys o mòduls d'un ample que oscil·la generalment entre un valor 

mínim corresponent a l'obertura de la cullera i un valor màxim en funció de l'estabilitat del 

terreny,  generalment  de  2,5  a  4,5  m,  moviments  i  deformacions  admissibles  o  altres 

condicions de l'obra.

Un panell pot tenir una o diverses gàbies d'armadura al llarg de la seva longitud. En terrenys 

amb cohesió i per sobre del nivell freàtic, les rases, de les dimensions abans indicades per 

cada mòdul i de la profunditat total de la pantalla, podran ser estables sense necessitar cap 

element  de  contenció,  degut,  en  part,  a  l'efecte  tridimensional  associat  a  les  seves 

proporcions.
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No obstant, en general, i especialment si es tracta de sòls sense cohesió, com sorres i llims, 

sota  el  nivell  freàtic,  les  rases  no  seran  estables  per  si  soles.  L'estabilitat  sense 

apuntalament s'aconseguirà omplint cada mòdul de rasa amb llots tixotròpifcs (suspensions 

en aigua d'argila tixotròpiques, de molt alta plasticitat, com bentonites, sepiolites, etc.).

C.4.1.1.2. Pantalles de pilots

De forma comú les pantalles de pilots s'efectuen mitjançant pilots perforats, tot i que en 

determinades ocasions es podrien executar amb pilots prefabricats clavats.

Si no hi ha necessitat de que la pantalla sigui estanca, els pilots podran disposar d'una certa 

separació entre ells, amb separacions entre eixos inferiors al doble del diàmetre dels pilots, 

tret de justificació en contra.

En l'estabilitat del terreny entre pilots separats es podrà tenir en compte l'efecte d'arc. La 

separació entre pilots es determinarà en funció de la naturalesa del terreny, dels esforços a 

resistir i de la capacitat de flexió dels pilots.

Quan l'excavació hagi  de romandre oberta molt  de temps,  i  sobre tot,  si  el  terreny és 

meteoritzable i perd ràpidament les seves característiques resistents en contacte amb l'aire, 

s'ha de protegir  la banda de terreny que queda vista entre pilots per  mitjà  de formigó 

projectat.

Quan s'hagi d'excavar sota el nivell freàtic serà necessari que els pilots siguin secants entre 

sí, pel que la pantalla s'haurà d'efectuar mitjançant pilots perforats o aplicar altres tècniques 

de tractament del terreny entre pilots.

C.4.1.1.3. Pantalles de palplanxes

Es consideren com a tals les alineacions de panells prefabricats o palplanxes, que es claven 

en  el  terreny  a  cops  o  per  vibració  per  constituir,  degudament  enllaçades,  pantalles 

resistents o d'impermeabilització, que serveixin de protecció per l'execució d'altres obres.

Els tipus de palplanxes considerats en aquest protocol són:
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• palplanxes de formigó armat o pretensat;

• palplanxes  d'acer.  Aquestes  a  causa  de  la  seva  menor  secció  es  claven  més 

fàcilment que les palplanxes de formigó armat, originant menors vibracions en el 

terreny.

C.4.1.2. Murs

Els  murs  es defineixen  com elements  de contenció  destinats  a establit  i  mantenir  una 

diferència de nivells en el terreny amb un pendent de transició superior al que permetrien la 

resistència del mateix, transmeten a la seva base i resistint amb deformacions admissibles 

les corresponents empentes laterals. En el cas de murs de soterrani, aquests s'utilitzaran 

per independitzar una construcció enterrada del terreny circumdant.

Pels materials utilitzats, els murs generalment són de formigó en massa o armat, maçoneria 

o fàbrica.

Pel seu concepte estructural es distingeixen, entre altres, els murs de gravetat, de gravetat 

alleugerats, de contraforts, en L o en mènsula, de soterrani i els realitzats per dames (cast. 

Bataches) a mesura que s'executa l'excavació.

Els  murs  de  gravetat  són  elements  de  contenció  les  dimensions  dels  quals  són 

suficientment grans com per equilibrar les empentes únicament pel seu pes, sense que es 

produeixin traccions en la fàbrica o formigó o sent aquestes menyspreables. Aquests murs 

en general no precisen armadura i són els més resistents als agents destructius. Les seves 

formes són molt variades, i per l'enllaç de les parts construïdes successivament es solen 

deixar ressalts o claus. 

En el cas de murs de gravetat alleugerits,  al reduir-se l'espessor de l'alçat del mur, les 

petites traccions corresponents s'absorbeixen amb una lleugera armadura. El peu ha de 

sobresortir en mènsula per mantenir l'ample de base necessari, pel que és necessari també 

la col·locació d'armadura en la base de la sabata.  En alguns casos,  el mur s'alleugera 

retallant el seu trasdós en la zona on les pressions transmeses al terreny són menors.

En el  cas  de disposar  una o diverses  plaques  en mènsula  en el  trasdós  del  mur,  en 



Pág. 40 Annex  C – Capítol 2

alleugerir les empentes per efecte “ombra”, permet una menor secció de mur.

En els murs en L o en mènsula, la base del mur està constituïda per una llosa o sabata 

sobre la que s'aixeca l'alçat, que sòl ser d'espessor reduït, absorbint-se les flexions de la 

mènsula  mitjançant  armadura  senzilla  o doble.  Per  millorar  la  resistència  al  lliscament, 

aquests  murs  poden  portar  urpes  centrals  o  en el  taló  posterior  i  si  els  esforços  són 

importants l'encastament en la sabata es podrà reforçar mitjançant cartabons.

Els murs de contraforts són una variant dels anteriors en els que l'ample del mur es reforça 

a determinats intervals per reduir les flexions del mur i aconseguir a  més una orientació 

més favorable de les empentes. Les plaques frontals poden ser planes o voltades (cast. 

abovedadas), de directriu circular preferentment. Si és necessari, poden portar urpes en el 

taló de la placa de base.

Els  murs  realitzats  per  dames,  a  mesura  que  s'executa  l'excavació  generalment  estan 

constituïts per plaques, de formigó armat, d'uns 3 x 3 m, i espessor, entre 40 i 80 mm, 

formigonats contra el terreny, cada una de les quals s'ancora al terreny una vegada endurit 

el  formigó.  Les  dames  s'executen  a  mesura  que  s'efectua  l'excavació,  sense  iniciar 

l'obertura d'una dama en tant que la placa superior no es trobi ancorada i es solaparan per 

donar continuïtat a les armadures, tant en sentit horitzontal com en sentit vertical, formant 

mòduls  en  general  amb  almenys  3  ancoratges.  Tret  de  justificació  en  contra,  aquest 

procediment s'utilitzarà únicament en excavacions sobre el nivell freàtic. Aquests murs no 

s'encasten  en  el  terreny  per  sota  del  nivell  d'excavació  pel  que  la  seva  estabilitat 

s'aconseguirà exclusivament per mitjà dels ancoratges.

Els murs de soterrani  generalment  tenen forma de caixons tancats i  estan sotmesos a 

l'empenta del terreny i, en la seva situació definitiva, a les càrregues procedents de forjats, i 

en ocasions a les de suports o murs de càrrega que neixen de la seva cúspide. Els forjats 

actuen com elements de trava transversal. En aquest tipus de murs els efectes derivats de 

la contenció poden ser secundaris, sobretot en edificis de diverses plantes.

Donat que existeixen nombrosos tipus i variants de construcció de murs, es poden utilitzar 

qualsevol  altre  tipus de mur,  d'acord amb les sol·licitacions,  condicionants exteriors,  de 

funcionalitat o estètiques en cada cas, sempre que compleixi les condicions indicades en el 
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CTE.,

C.4.2. Accions a considerar

S'han de tenir en compte les següents accions:

• Empenta deguda a l'aigua (estat hidrostàtic i aigua en circulació);

• Empentes del terreny sobre l'element de contenció;

• Empentes degudes a sobrecàrregues.

C.4.2.1. Anàlisi i dimensionat de pantalles
C.4.2.1.1. Criteris bàsics

En el cas d'existir  obres o edificacions en les proximitats  dels límits de l'excavació que 

poguessin veure's afectades per l'obertura d'aquesta, o que poguessin implicar càrregues 

sobre les pantalles o murs, s'obtindran les dades sobre el tipus d'estructura, naturalesa de la 

fonamentació, nivells de fonamentació, càrregues transmeses al terreny, distàncies a les 

vores de l'excavació, estat de l'edificació, etc., suficients per poder analitzar els possibles 

efectes que l'execució de la pantalla o l'obertura de l'excavació poden produir sobre dites 

edificacions o viceversa. Es prestarà una atenció especial a les mitjanceries.

En aquest cas la flexibilitat de la pantalla pot ser un factor de la major importància. Les 

estructures d'edificació són, pel general, tant sensibles, o més als moviments diferencials en 

sentit horitzontal dels fonaments, que als assentaments diferencials. Es tractarà d'impedir o 

minimitzar ambdós, per el qual s'han d'escollir  tipus de pantalles relativament rígides  i, 

sobretot, no deixar grans altures en voladius, que tret de justificació en contra, han de ser 

inferiors a 5m. S'han de disposar elements de subjecció en el cap de la pantalla que sigui 

molt poc susceptible d'allargament o deformació.

La necessitat de disposar elements de subjecció vindrà determinada per l'estabilitat general 

de  l'excavació,  l'estabilitat  pròpia  de  la  pantalla,  la  magnitud  dels  seus  esforços,  i  la 

presencia d'altres edificacions en les seves proximitats.

En  general,  serà  convenient  disposar  elements  de  subjecció  quan  la  profunditat  de 

l'excavació sigui superior als 3 ó 4 m (cas de més d'un soterrani), i en ocasions per raó de 
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l'estabilitat de les estructures veïnes.

L'elecció del tipus de subjecció, si es precisa, depèn, fonamentalment, de consideracions 

econòmiques, de les possibilitats de fer servir un o un altre i la seva influència en l'execució 

de l'excavació o de l'edificació. Els procediments de subjecció més usuals són:

• apuntalament al fons de l'excavació;

• apuntalament recíproc contra altres pantalles que limiten la mateixa excavació;

• apuntalament contra els forjats del propi edifici;

• ancoratges al terreny;

• ancoratges a altres estructures de contenció paral·leles, com pantalles, murs, etc.

Si existís la possibilitat d'inestabilitat general de la pantalla o de l'excavació, per lliscament al 

llarg d'una superfície profunda, la investigació sobre els tipus de terrenys i la seva disposició 

estratigràfica ha de ser tant amplia com sigui necessari, per caracteritzar el problema.

Si l'excavació s'ha de realitzar per sota del nivell  freàtic,  el  coneixement del terreny en 

profunditat haurà de ser tal que permeti l'estudi de la xarxa de filtració, amb el grau de 

precisió suficient per determinar la seguretat en front al sifonament i l'estimació de cabals.

En el cas de que part de l'excavació s'hagi de realitzar en terrenys saturats, es determinarà 

la  situació  exacta  del  nivell  freàtic  o  dels  nivells  piezomètrics  en  els  diferents  estrats 

travessats i la seva evolució en el temps, bé sigui per variacions naturals o per l'efecte que 

pugui produir la pròpia excavació o altres obres que s'executin en les proximitats.

Per  poder  establir  la  possibilitat  d'execució  d'una  pantalla  serà  precís  assegurar-se 

prèviament que no existeixen en el terreny obstacles que hagin de ser travessats per ella, 

tals com: clavegueres, col·lectors, galeries de servei, conduccions elèctriques, telefòniques 

o de distribució de gas, pous, antigues fonamentacions, etc. Cas d'existir algun d'aquests 

obstacles es definirà la seva localització exacta, a fi de prendre les mesures oportunes en el 

projecte o durant l'execució pel Director d'Obra.

Si l'excavació s'ha de realitzar en part per sota del nivell freàtic, quedaran descartats aquells 

tipus de pantalla que no garanteixin un adequat grau d'estanquitat.
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Les vibracions produïdes per la clava de palplanxes, sobretot en terrenys sense cohesió, 

poden afectar greument a les obres pròximes, bé perquè aquestes siguin molt susceptibles 

a les vibracions, bé perquè es compacti el terreny i es produeixin assentaments.

S'han de tenir en compte igualment les vibracions originades per la caiguda lliure dels útils 

d'obertura de rasses per l'execució de pantalles contínues, especialment quan es treballi 

sense llots.

C.4.2.1.2. Estabilitat pròpia de la pantalla

En pantalles s'han de considerar els següents estats límit:

• ruptura per rotació o translació de l'element de contenció o parts del mateix;

• ruptura per enfonsament.

Es comprovarà que les empentes del terreny sobre la pantalla en el seu trasdós poden ser 

equilibrades per les empentes del terreny sobre la part encastada de la pantalla per sota del 

fons  de l'excavació,  en el  seu intradós,  i  per les reaccions  dels  elements de subjecció 

(puntals, forjats, altres pantalles, o altres) i els ancoratges, si els  hi hagués.

La comprovació d'estabilitat pròpia de la pantalla s'ha de portar a cap en les condicions de 

curt o llarg termini, segons sigui la naturalesa del terreny i la duració de la situació per la 

qual es comprova l'estabilitat.

C.4.2.1.3. Estabilitat de las edificacions pròximes

Si existeixen edificis mitgers amb els límits d'una excavació feta a l'abric d'una pantalla, o en 

les seves proximitats,  s'ha de considerar la seva existència com a sobrecàrrega en els 

càlculs  de  les  empentes.  Així  mateix,  s'ha  de  comprovar  per  cada  una  de  les  fases 

d'execució tant de la pantalla en si com de la excavació, que els moviments horitzontals i 

verticals a que es vegi sotmès el terreny en el trasdós, sobre el que es troben fonamentats 

els  edificis  mitgers  o  pròxims,  no  són  el  suficientment  importants  com  per  fer  perillar 

l'estabilitat dels mateixos o ser causa d'esquerdaments, inclinacions, etc. 
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C.4.2.1.4. Estabilitat de les rases en el cas de pantalles 

de formigó armat

S'ha de comprovar l'estabilitat de les rases, tant si es fan servir llots tixotrópics com si no es 

fa  ús d'ells.  És  particularment  important  aquesta  comprovació  si  existeixen edificacions 

pròximes o immediates a les rases.

Per assegurar l'estabilitat d'una excavació de planta rectangular (rassa) s'han de fer servir 

llots quan la profunditat de la rasa sigui superior a l'altura que es podria excavar amb talús 

vertical indefinit.

C.4.2.1.5. Dimensionat

En la fase de disseny es decideix el tipus de pantalla que es farà servir, si es van a disposar 

elements de subjecció, el seu número, tipus i situació i les fases de l'excavació i execució de 

l'edifici que puguin afectar a la pantalla.

El dimensionat s'ha de referir als següents aspectes:

• profunditat de la pantalla;

• dimensions i característiques de la seva secció transversal;

• elements de subjecció.

C.4.2.1.6. Pantalles de palplanxes

Palplanxes de formigó armat i pretensat:

• es dimensionaran per que resisteixin els màxims esforços majorats durant el servei, 

els esforços que es poden produir durant la clava i els que es produeixin durant el 

transport,  igualment  majorats.  La forma de comprovació de la resistència,  de la 

secció transversal, en funció de les característiques resistents del formigó i de l'acer, 

serà la indicada en la Instrucció EHE;

• el recobriment de l'acer de les armadures ha de ser major o igual que 3 cm en aigua 

dolça, i que 4 cm en aigua salada i complirà les condicions definides en el CTE i ela 

Instrucció EHE.
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Palplanxes d'acer:

• el  perfil  escollit  ha  de  permetre  que  pugui  clavar-se  sense  que  es  produeixin 

deterioraments en qualsevol dels seus extrems;

• si els palplanxes a fer servir es poden haver usat en altres obres prèviament i ser de 

recuperació,  alhora  de  realitzar  els  càlculs  s'hauran  de  tenir  en  compte  uns 

coeficients de seguretat addicionals.

• si la pantalla ha de romandre en servei durant molt temps, en presència d'aigua, 

s'adoptaran mesures per evitar la corrosió. Si no es pren cap mesura en aquest 

sentit,  el  perfil  no  tindrà  un  espessor  inferior  a  8  mm  i  s'ha  de  prendre  en 

consideració la pèrdua d'espessor produïda per la corrosió.

C.4.2.1.7. Pantalles continues de formigó

Tenir en compte els recobriments mínims de les armadures, ja que les parets de la rasa que 

constitueixen  l'encofrat  de  la  pantalla,  són  planes  amb  bastants  irregularitats.  Els 

recobriments mínims han de ser els que indiquin el CTE i la Instrucció EHE.  

Si el terreny és cohesiu i molt estable i sinó existeixen edificacions a les proximitats, es 

poden  excavar  mòduls  d'un  ample  que  oscil·la  generalment  entre  un  valor  mínim 

corresponent a l'obertura de la cullera, generalment de 2,5 a 4,5 m, i un valor màxim funció 

de l'estabilitat del terreny.

En les circumstàncies oposades, terrenys molt solts o en proximitat de mitgeres en mal 

estat o edificacions molt susceptibles als assentaments o moviments horitzontals, la longitud 

dels mòduls o rases es reduirà tot el possible.

C.4.2.2. Anàlisi i dimensionat de murs
C.4.2.2.1. Criteris bàsics

Pel correcte anàlisis i dimensionat d'un mur es consideraran els següents aspectes:

• la determinació dels paràmetres geotècnics del terreny s'efectuarà tenint en compte 

els valors més crítics a curt i llarg termini previsibles, que es puguin presentar en la 

vida del mur;

• és necessari especificar les característiques del material a fer servir pel reblert del 
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trasdós. Si no es fa així, el càlcul s'ha de basar en el material més desfavorable dels 

eventualment utilitzables;

• s'han de determinar els moviments tolerables del mur, dels edificis i serveis pròxims, 

ja que d'ells depen en gran part les empentes a considerar i fins i tot el tipus de mur i 

elements de subjecció a fer servir.

• s'ha de comprovar que els ancoratges projectats no afecten als edificis i serveis 

pròxims;

• el mur i cada un dels panys ha de ser estable en totes les fases de la construcció.  

Aquesta condició pot exigir l'apuntalament dels murs de trasdós retallant mentre no 

es col·loqui el reblert;

• l'estabilitat del mur es pot veure afectada per processos de soscavament, erosió o 

per eliminació del terreny al peu del mateix, pel qual s'han d'adoptar les mesures 

protectores oportunes quan hi hagi lloc.

En  murs  de  contenció  s'ha  de  tenir  en  compte  que  un  correcte  dimensionament  del 

drenatge a llarg termini del trasdós del mur, sempre es més avantatjosa que el càlcul del 

mur, prenent en consideració la totalitat de les pressions hidrostàtiques i de filtració a les 

que previsiblement pot estar sotmès.  En murs de soterrani s'ha de tenir  en compte les 

consideracions sobre la impermeabilitat.

Tret  en murs de molt  escassa altura,  la profunditat  de recolzament de la fonamentació 

respecte a la superfície no ha de ser inferior a 0,80 m.

Al preveure les característiques del material de reblert del trasdós es tindrà en compte que:

• si el mur ha de servir per suportar un paviment, solera o qualsevol tipus de tràfic, els 

assentament han de ser admissibles;

• es  propietats  dels  sòls  existents  en  l'emplaçament  del  mur  poden  variar 

notablement, si es tracta de sols cohesius, amb les operacions d'excavació i nova 

col·locació en el trasdós;

• la  permeabilitat  dels  materials  de  reblert  és  d'una  importància  decisiva  per  les 

possibles empentes tant per aigua freàtica com infiltrada;

• s'evitarà  fer  servir  sòls  argilosos  o  llimosos  en  el  reblert  de  trasdós  de  murs, 

especialment en terrenys expansius.
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C.4.2.2.2. Juntes

Els murs han de disposar de juntes de dilatació per absorbir les deformacions degudes a la 

temperatura i,  en el seu cas, les de retracció.

Han d'existir juntes en el canvis de secció, o quan existeixin singularitats del propi mur tals 

com escales, rampes de càrrega, etc.

Anàlogament es disposaran juntes quan s'han de diferenciar entre trams contigus del mur.

La distància  entre  juntes  de dilatació,  tret  de justificació,  no  serà  superior  a 30 m,  es 

recomanen una separació no superior a 3 vegades l'altura del mur.

Quan els efectes de la retracció poden ser importants s'intercalaran falses juntes, debilitant 

la secció del mur per predeterminar el pla de ruptura. La separació entre aquestes juntes 

serà de 8 a 12 m.

La  obertura  de  les  juntes  de  dilatació  serà  de  2  a  4  cm,  segons  les  variacions  de 

temperatura previsibles.

S'evitarà el pas d'armadures a través de les juntes. Quan això sigui necessari per mantenir 

alineacions o per circumstàncies especials, tret justificació en contra, totes les armadures 

que penetren en una cara de la junta s'han de projectar com passadors lubricat i sense 

doblegar ni ancoratges per permetre els moviments longitudinals i convenientment protegits 

d'acord amb la durabilitat especificada.

C.4.2.2.3. Drenatge

Es consideraran preferentment els següents sistemes de drenatge:

• drens verticals de material granular, formigó porós, o altres que poden ocupar tota 

l'altura del mur o part d'ella;

• làmines drenants;

• drens inclinats;

• tapissos drenants horitzontals a un o diversos nivells;
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• drens horitzontals a través del reblert;

• drens longitudinals en la base o talús del reblert;

• escorrentius en contacte directe amb el reblert.

En  el  cas  de  sòls  expansius,  reblerts  susceptibles  a  la  gelada,  aigües  agressives  o 

condicions especials es farà un estudi especific detallat del sistema més convenient. En 

general es tindrà en compte les següents consideracions:

• els  filtres vertical  són més difícils  de construir  que els  inclinats  i  produeixin una 

menor reducció de pressions de l'aigua infiltrada o freàtica.

• funcionament el millor sistema consisteix en una falca de reblert  granular filtrant. 

Aquest  sistema és  el  més senzill  d'execució  i  s'ha  de preferir  als  demés quan 

existeixin materials adequats a la zona i el seu cost no sigui excessiu.

• tots els sistemes han de tenir fàcil  evacuació de l'aigua drenada, evitant la seva 

acumulació en el trasdós.

• els  escorrentius  constitueixen  un  sistema  de  resultat  problemàtic  sinó  estan 

combinats  amb  algun  filtre  o  dren  interior  de  reblert.  Aquests  han  de,  tret  de 

justificació, complir les següents característiques:

▪ tenir un diàmetre o costat no inferior a 10 cm, i la seva separació horitzontal 

no ha de ser superior a 3 m. S'han de col·locar el més baixos possibles, 

disposant a més una altre filada de escorrentius a mitja altura del mur o a 

1,50 m sobre la filara inferior en paral·lel o a portell (cast. al tresbolillo), per 

preveure la obstrucció d'aquests. Ha d'existir com a mínim, un escorrentiu 

per cada 4 m2 de mur;

▪ quan  es  tracti  de  murs  de  contraforts  ha  d'existir,  com  a  mínim,  dos 

escorrentius per panell entre contraforts;

▪ si  la única sortida de l'aigua emmagatzemada en el  trasdós és a través 

d¡escorrentius,  s'han  de  tenir en  compte  les  empentes  degudes  a  una 

saturació parcial del reblert;

▪ en la sortida dels escorrentius pel parament de trasdós es col·locarà un filtre 

de grava grossa de volum aproximat 0,40 x 0,40 x 0,30 m, o el necessari per 

evitar l'escapament del material de reblert i el rebliment de l'escorrentiu; 

▪ sempre  que  sigui  possible  s'ha  d'evitar  la  infiltració  d'aigua  de  pluja  o 

escorrentia per la superfície del reblert, pel qual es col·locaran materials o 

paviments poc permeables, amb fàcil drenatge per gravetat i complementats 
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amb les oportunes cunetes o boneres.

S'ha d'evitar  el pas d'humitat  per absorció capil·lar  a través del mur quan el filtre  sigui 

vertical o existeixi un risc alt d'estancament en el trasdós.

C.4.3. Condicions constructives i de control
C.4.3.1. Condicions constructives

C.4.3.1.1. Generalitats

Els elements de contenció es calcularan en la hipòtesis de que el sòl afectat per aquests es 

troba  aproximadament  en  el  mateix  estat  en  que  va  ser  trobat  durant  els  treballs  de 

reconeixement  geotècnic.  Si  el  sòl  presenta  irregularitat  no  detectades  per  aquests 

reconeixements o si s'altera el seu estat durant les obres, el seu comportament geotècnic 

podrà veure's alterat. Si en la zona d'afecció de la estructura de contenció apareixen punts 

especialment discordants amb la informació utilitzada en el projecte, s'ha de comprovar i en 

el seu cas calcular de nou l'estructura de contenció.

C.4.3.1.2. Característiques generals de les pantalles

Per  l'execució  de  pantalles  continues  es  consideren  acceptables  les  especificacions 

constructives recollides en la norma UNE-EN 1538:2000.

Quan es disposi una pantalla en el perímetre d'una excavació, s'analitzaran amb detall els 

següents aspectes de l'obra:

• execució de la pantalla;

• fases de l'excavació;

• introducció dels elements de subjecció o dels ancoratges, si hi fossin;

• disposició dels elements d'esgotament,  si l'excavació es realitzés en part  sota el 

nivell freàtic;

• subjecció de la pantalla mitjançant els forjats de l'edifici;

• eliminació dels elements provisionals de subjecció o dels ancoratges, si hi fossin.

S'ha d'atendre especialment a evitar que en alguna fase de l'execució, es pot trobar la 
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pantalla  en alguna  situació  no contemplada  en el  càlcul  i  que  contingui  un  major  risc 

d'inestabilitat  de la pròpia pantalla,  d'edificis o altres estructures pròximes o del fons de 

l'excavació o esforços en la pantalla o en els elements de subjecció superiors a aquells pels 

que han sigut dimensionats.

El  disseny  de  la  pantalla  ha  de  garantir  que  no  es  produeixen  pèrdues  d'aigua  no 

admissibles a través o per sota de l'estructura de contenció així com que no es produeixen 

afeccions no admissibles a la situació de l'aigua freàtica en l'entorn.

Els murets guia tenen per finalitat garantir l'alineament de la pantalla formigonada, guiar els 

útils  d'excavació,  evitar  qualsevol  despreniment  del  terreny  de  la  rasa  en  la  zona  de 

fluctuació  del  fluid  d'excavació,  així  com  servir  de  suport  per  les  gàbies  d'armadura, 

elements prefabricats o altres a introduir en l'excavació fins que endureixi el formigó. Ha de 

resistir els esforços produïts per l'extracció dels encofrats de juntes.

Habitualment són de formigó armat i construïts “in situ”. La seva profunditat, normalment 

compresa entre 0,5 i 1,5 m, depenent de les condicions del terreny.

Els murets guia han de permetre que es respectin les toleràncies especificades pels panells 

de pantalla.

Serà recomanable apuntalar els murets guia fins l'excavació del panell corresponent.

La distància entre murets guia ha de ser entre 20 i 50 mm superior a l'espessor de la 

pantalla projectada.

En cas de pantalles poligonals  o de forma irregular,  podrà ser necessari  augmentar  la 

distància entre murets guia.

Tret  indicació  en  contrari  del  Director  d'Obra,  la  part  superior  dels  murets  guia  serà 

horitzontal, i estarà a la mateixa cota a cada costat de la rasa.

És convenient que la cara superior del muret guia es trobi, almenys, 1,5 m sobre la màxima 

cota prevista del nivell freàtic.
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Les condicions  especials  de posada en obra del formigó en fonamentacions  especials, 

generalment  en perforacions profundes,  sota aigua o fluid estabilitzador,  i amb quanties 

d'armadura  importants,  fan  necessari  exigir  al  material  una  sèrie  de  característiques 

específiques que permetin garantir la qualitat del procés i del producte acabat.

El formigó a utilitzar complirà l'establert en la vigent Instrucció de Formigó Estructural EHE.

El formigó utilitzat ha de posseir les següents qualitats:

• alta capacitat de resistència a la segregació;

• alta plasticitat i bona compacitat;

• bona fluïdesa;

• suficient traballabilitat durant tot el procés de posada en obra.

C.4.3.1.3. Dosificació i propietats del formigó

Els formigons per pantalles han d'ajustar la seva dosificació al que s'indica a continuació, 

tret d'indicació en contra en el projecte.

El contingut mínim de ciment, així com la relació aigua/ciment respectarà les prescripcions 

sobre durabilitat indicades en el capítol corresponent de la Instrucció EHE.

En pantalles continues de formigó armat,  es recomana que el contingut de ciment sigui 

major o igual de 325 kg/m3 per formigó abocat en sec en terrenys sense influència del nivell 

freàtic, o major o igual de 375 kg/m3 per formigó submergit.

El contingut de partícules de mida inferior a 0,125 mm, inclòs el ciment, ha de ser igual o 

inferior a 450 kg/m3 per mides màximes d'àrid inferior o iguals a 16 mm, i 400 kg/m3.

La relació aigua/ciment serà l'adequada per les condicions de posada en obra, i ha de ser 

aprovada explícitament pel Director d'Obra. El valor de la relació aigua ciment ha d'estar 

comprès entre 0,45 i 0,6.

La resistència característica mínima del formigó serà la indicada en el projecte o, en el seu 
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defecte, pel Director d'Obra, i mai inferior a l'especificat en la Instrucció EHE.

El formigó no serà atacable pel terreny circumdant, o per les aigües que a través de ell 

circulen, havent-se de complir la relació aigua/ciment i contingut mínim de ciment especificat 

en la Instrucció EHE per cada tipus d'ambient.

La  consistència  del  formigó  fresc  just  abans  del  formigonat  ha  de  correspondre  a  un 

assentament del con d'Abrams entre 160 m i 220 mm. Es recomana un valor no inferior a 

180 mm.

La docilitat serà suficient per garantir una continuïtat en el formigonat, i per aconseguir una 

adequada compactació per gravetat.

S'ha d'assegurar que la docilitat i fluïdesa es manté durant tot el procés de formigonat, per 

garantitzar que no es produeixen fenòmens d'encallaments en el tub Tremie, discontinuïtats 

en el formigó o bosses de formigó segregat o mesclat amb el llot de perforació. Durant 4 

hores i, almenys, durant tot el període de formigonat de cada panell,  la consistència del 

formigó disposat s'ha de mantenir en un con d'Abrams no inferior a 100 mm.

C.4.3.1.3.1 Fabricació i transporte

El formigó ha de ser fabricat en central, amb un sistema implantat de control de producció, 

amb emmagatzemant de matèries primes, sistema de dosificació, equips d'amassat, i en el 

seu cas, equips de transport.

Aquesta central podrà estar en obra, o ser una central de formigó preparat. En qualsevol 

cas, la dosificació a utilitzar ha de comptar amb els assaigs previs pertinents, així com amb 

assaigs característics que hagin posat de manifest que, amb els equips i materials utilitzats, 

s'assoleixen les característiques previstes del formigó.

C.4.3.1.3.2 Posada en obra

Es procedirà al formigonat quan la perforació estigui neta i les armadures es trobin en la 

posició prevista en els plànols del projecte.
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Durant el formigonat es posarà la major cura en aconseguir que el formigó ompli la secció 

completa en tota la seva longitud, sense buits, bosses d'aire o aigua, coqueres, etc. S'ha 

d'evitar també el rentat i la segregació del formigó fresc.

Per una correcta col·locació del formigó i per una perfecta adherència del mateix a les 

armadures és convenient tenir una separació mínima entre barres no inferior a 5 vegades el 

diàmetre de l'àrid.

El tub Tremie és l'element indispensable pel formigonat de pantalles amb procediment de 

formigó abocat,  especialment en presència d'aigües o llots de perforació. Aquest tub és 

col·locat per trams de varies longituds pel seu millor acoblament a la profunditat de l'element 

a formigonar, i està proveït d'un embut en la seva part superior, i d'elements de subjecció i 

suspensió.

El tub Tremie serà estanc, de diàmetre constant, i complirà les següents condicions:

• el diàmetre interior serà major de 6 vegades la mida màxima de l'àrid i en qualsevol 

cas, majos de 150 mm.

• el diàmetre exterior no podrà excedir del mínim de 0,50 vegades l'amplada de la 

pantalla i 0,80 vegades l'amplada interior de la gàbia d'armadures de pantalla;

• es mantindrà en la part interior llis i lliure d'incrustacions de morter, formigó o lletada.

El número de tubs Tremie a utilitzar al llarg d'un panell de pantalla ha de ser determinat de 

tal manera que es limiti el recorregut horitzontal a 2,50 m.

Quan  s'utilitzin  diversos  tubs  de formigonat,  serà  precís  alimentar-los  de forma  que  el 

formigó es distribueixi de manera uniforme.

Per començar el formigonat, el tub Tremie s'ha de col·locar sobre el fons de la perforació, i 

després s'aixecarà de 10 a 20 cm. Sempre es col·locarà a l'inici del formigonat un tap o 

“pilota” en el tub Tremie, que eviti el rentat del formigó en la primera col·locació.

Durant el formigonat, el tub Tremie ha d'estar sempre immers en el formigó almenys 3 m. 

En cas de conèixer amb precisió el nivell de formigó, la profunditat mínima d'immersió es 
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podrà reduir a 2 m. En cas necessari, i només quan el formigó arribi aprop de la superfície 

del sòl, es podrà reduir la profunditat mencionada per facilitat l'abocament.

És convenient que el formigó es porti a terme a un ritme superior a 25 m3/h.

El formigonat s'ha de realitzar sense interrupció, havent el formigó que circula fer-ho dins 

d'un període de temps equivalent al 75 % del començament de fraguat. Quan es prevegi un 

període majos, s'ha d'utilitzar retardadors de fraguat.

El  formigó  es  prolongarà  fins  que  superi  la  cota  superior  prevista  en projecte  en una 

magnitud suficient per que al demolir-se l'excés, constituït per un formigó de mala qualitat, el 

formigó al nivell de la biga de coronació o de la cara inferior de l'encepat sigui de la qualitat 

adequada.

Després  del  formigonat  s'omplirà  de  formigó  pobre,  o  altre  material  adequat,  les 

excavacions que haguessin quedat en buit per sobre de la cota superior de formigonat i fins 

el muret guia.

C.4.3.1.4. Característiques generals dels murs

L'excavació s'ha d'efectuar amb molt de compte per que l'alteració de les característiques 

geotècniques del sòl sigui la mínima possible.

Les excavacions provisionals o definitives s'han de fer de forma que s'eviti tot lliscament de 

les terres. Això és especialment important en el cas de murs executats per dames.

En  el  cas  de  sòls  permeables  que  requereixin  esgotament  d'aigua  per  realitzar  les 

excavacions, l'esgotament es mantindrà durant tota la duració dels treballs.

L'esgotament s'ha de realitzar de tal forma que no comprometi l'estabilitat dels talussos o de 

les obres veïnes.

Les juntes de formigonat i els processos de formigonat, vibrat i curat s'efectuaran amb els 

criteris definits en la Instrucció EHE.
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C.4.4. Control de qualitat
C.4.4.1. Generalitats

Els elements de contenció de formigó compliran les condicions definides en el CTE i en la 

Instrucció EHE.

Durant el període d'execució es prendran les precaucions oportunes per assegurar el bon 

estat dels elements de contenció.

En el cas de presencia d'aigües àcides, salines, o d'agressivitat potencial es prendran les 

oportunes  mesures.  No  es  permetrà  la  presència  de  sobrecàrregues  properes  a  les 

fonamentacions si no s'han tingut en compte en el projecte. En tot moment s'ha de vigilar la 

presència de vies d'aigua.

En  cas  d'observar-se  moviments  excessius,  s'ha  de  procedir  a  l'observació  de  la 

fonamentació i del terreny circumdant, de la part enterrada dels elements resistents verticals 

i de les xarxes d'aigua potable i sanejament, de forma que es pot conèixer la causa del 

fenomen.

Les càrregues a les que es sotmeten les estructures de contenció, no seran superiors a les 

especificades en el projecte.

C.4.4.1.1. Pantalles

S'ha de controlar  que la docilitat  i  fluides del formigó es manté durant tot  el procés de 

formigonat efectuant assaigs de consistència sobre mostres de formigó fresc per definir la 

seva evolució en funció del temps. Aquest control té especial importància en cas de fer 

servir additius superplastificants.

C.4.4.1.2. Murs

És  especialment  important  controlar  les  característiques  dels  elements  de 

impermeabilització i del material de reblert del trasdós.
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C.4.5. Excavacions
C.4.5.1. Generalitats

A afectes dels següents punts,  s'entendrà per excavació tot  buidat  o rebaix del terreny 

limitat lateralment per un talús, provisional o permanent, sense que el període, transitori o 

indefinit de servei, es contempli cap tipus de contenció mecànica afegida.

En el projecte, en relació amb l'excavació, es consideraran els següents aspectes:

• problemes d'estabilitat o reptació superficial de sòls dotats de cohesió la superfície 

natural dels quals està inclinada respecte de la horitzontal;

• problemes d'inestabilitat global en sòls sense cohesió i en roques fracturades quan 

el  talús  que  els  limita  s'aproxima  a  l'angle  de  fregament  intern  equivalent  dels 

mateixos;

• problemes  derivats  de processos  d'erosió  superficial  per  acció  de pluja  i  vent  i 

possibles cicles de gel i desgel. Es tindrà en compte que la gelada pot impedir el 

drenatge a través de les fissures d'un macís rocós limitat per un talús exterior;

• qualsevol procés que incrementi el contingut d'humitat natural del terreny contribuirà 

a reduir la seva resistència i incrementar la seva deformabilitat;

• problemes de dessecació de terrenys expansius.

En aquells casos en que el marc on s'inscriu l'excavació dificulti  els anàlisis d'estabilitat 

global, s'han de preveure investigacions addicionals.

La realització d'una excavació ha d'assegurar que les activitats constructives previstes en 

l'entorn de la mateixa es poden portar a cap sense arribar a les condicions dels estats límits 

últims  ni  de  servei.  Si  el  talús  projectat  és  permanent,  aquestes  mateixes  garanties 

s'estendran al període de vida útil de l'obra que es realitzi.

Els  talussos  exposats  a  erosió  potencial  s'han  de protegir  degudament  per  garantir  la 

permanència del seu adequat nivell de seguretat.

Serà preceptiu disposar un adequat sistema de protecció d'escorrenties superficials que 

poguessin assolir al talús i de drenatge que eviti l'acumulació d'aigua en trasdós del talús.
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S'han de prendre en consideració els efectes dels processos constructius previstos en quan 

a que poden afectar  a l'estabilitat  global i  a la magnitud dels moviments en l'entorn de 

l'excavació.
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C.5. Condicionaments del terreny, reblerts
C.5.1. Generalitats

Per la seva execució es requerirà disposar d'un material de característiques adequades al 

procés  de  col·locació  i  compactació  i  que  permeti  obtenir,  després  del  mateix,  les 

necessàries propietats geotècniques.

En el projecte s'ha d'incloure la definició del préstec i les condicions d'explotació, transport i 

col·locació del material.

C.5.1.1. Selecció del matèria reblert

Els criteris de selecció del material adequat per la seva utilització en un reblert es basen en 

la  obtenció,  rere  el  procés  de  compactació,  de  la  resistència,  rigidesa  i  permeabilitat 

necessàries en el reblert. Aquests criteris dependran, per tant, del propòsit del reblert i dels 

requisits del servei o construcció a disposar sobre el mateix.

Els materials que, segons els casos, poden ser utilitzats per reblerts d'edificació inclouen la 

major part dels sòls predominantment granulars i fins i tot alguns productes resultants de 

l'activitat  industrial  tals  com  certes  escòries  i  cendres  polvoritzades.  Alguns  productes 

manufacturats, tals com agregats lleugers, es podran utilitzar en determinats casos. Els sòls 

cohesius podran ser tolerables però requereixen una especial selecció i les condicions de 

col·locació i compactació precises.

Es prendran en consideració els següents aspectes en la selecció d'un material per reblert:

• granulometria;

• resistència a la trituració i desgast;

• compactabilitat;

• permeabilitat;

• plasticitat;

• resistència del subsòl;

• contingut en matèria orgànica;

• agressivitat química;



Annex C – Capítol 2 Pág. 59

• efectes contaminants;

• solubilitat;

• estabilitat de volum;

• susceptibilitat a las baixes temperatures i a la gelada;

• resistència a la intempèrie;

• possibles canvis de propietats degudes a l'excavació, transport y col·locació;

• possible fonamentació rere la seva col·locació.

Si els materials no són apropiats en el seu estat natural, es podran millorar per:

• ajustament de la seva humitat;

• estabilització amb cals o ciment;

• correcció de granulometria;

• protecció amb un material apropiat;

• utilització de capes drenants intercalades.

Normalment no s'utilitzaran els sòls expansius o solubles. Tampoc els susceptibles a la 

gelada o que continguin, en alguna proporció, gel, neu o turba si es van a fer servir com a 

reblert estructural.

En cas de dubte,  s'ha d'assajar  el  material  en préstec,  definint-se en projecte el  tipus, 

número i freqüència dels assaigs en funció del tipus i heterogeneïtat del material i de la 

naturalesa de la construcció en que es vagi a utilitzar el reblert.

C.5.1.2. Procediments  de  col·locació  i  compactació  del 

reblert

S'establiran  els  procediments  de col·locació  i  compactació  del  reblert  per  cada zona o 

tongada de reblert en funció del seu objectiu i comportament previstos.

Els procediments de col·locació i compactació del reblert ha d'assegurar la seva estabilitat 

en tot moment evitant a més qualsevol pertorbació del subsòl natural.

El  procés  de compactació  es  definirà  en  funció  de  la  compacitat  a  aconseguir  y  dels 
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següents factors:

• naturalesa del material;

• mètode de col·locació;

• contingut d'humitat natural i les seves possibles variacions;

• espessors inicial i final de tongada;

• temperatura ambient i possibles precipitacions;

• uniformitat de compactació;

• naturalesa del subsòl;

• existència de construccions adjacents al reblert.

C.5.1.3. Control del reblert

El control  d'un  reblert  ha  d'assegurar  que  el  material,  el  seu contingut  d'humitat  en la 

col·locació i el seu grau final de compacitat obeeix a l'especificat en el Plec de Condicions 

de projecte.

Habitualment,  el grau de compacitat  s'especificarà com percentatge de l'obtingut  com a 

màxim en un assaig de referència com el Proctor.

En esculleres o en reblerts que continguin una proporció alta de mides grosses no són 

aplicables els assaigs Proctor. En aquest cas es comprovarà la compacitat per mètodes de 

camp, tals com definir el procés de compactació a seguir en un reblert de prova, comprovar 

l'assentament d'una passada addicional de l'equip de compactació, realització d'assaigs de 

càrrega amb placa o l'ús de mètodes sísmics o dinàmics.

La sobrecompactació pot produir efectes no desitjats tals com:

• altes pressions de contacte sobre estructures enterrades o de contenció;

• modificació significativa de la granulometria en materials tous o trencadissos.

C.5.2. Gestió de l'aigua
C.5.2.1. Generalitats

En  aquest  protocol  s'entendrà  per  gestió  de  l'aigua  a  el  control  de  l'aigua  freàtica 
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(esgotaments o rebaixaments)  i l'anàlisi de les possibles inestabilitats de les estructures 

enterrades en el terreny per ruptures hidràuliques (subpressió, sifonament, erosió interna o 

tubificació).

C.5.2.2. Esgotaments i rebaixaments de l'aigua freàtica

Qualsevol esquema d'esgotament de l'aigua el terreny o de reducció de les seves pressions 

s'ha de basar necessàriament en els resultats d'un estudi previ geotècnic i hidrogeològic.

Per permeabilitat decreixent del terreny la remoció de l'aigua es farà:

• per gravetat;

• per aplicació de buit;

• per electroosmosis.

En condicions en que la remoció de l'aigua en el solar generi una subsidència inacceptable 

en l'entorn,  l'esquema d'esgotament  podrà anar  acompanyat  d'un sistema de recàrrega 

d'aigua a certa distància de l'excavació.

L'esquema d'esgotament ha de satisfer, segons procedeixi, les següents condicions:

• en excavacions, l'efecte del rebaixament ha d'evitar inestabilitats, tant en talussos 

com en el fons de l'excavació, com per exemple les degudes a pressions intersticials 

excessives en un estrat confinat per aun altre d'inferior permeabilitat;

• l'esquema d'esgotament no ha de promoure assentaments inacceptables en obres o 

serveis veïns, ni interferir indegudament amb esquemes veïns d'explotació de l'aigua 

freàtica;

• l'esquema d'esgotament ha d'impedir les pèrdues de sòl en el trasdós o en la base 

de l'excavació. S'han de fer servir a l'efecte filtres o geocompostos adequats que 

assegurin que l'aigua esgotada no transporta un volum significatiu de fins;

• l'aigua esgotada s'ha d'eliminar sense que afecti negativament a l'entorn;

• l'explotació de l'esquema d'esgotament ha d'assegurar els nivells freàtics i pressions 

intersticials previstos en el projecte, sense fluctuacions significatives;

• han d'existir suficients equips de recanvi per garantir la continuïtat de l'esgotament;

• l'impacte ambiental en l'entorn ha de ser permissible;

• en el projecte s'ha de preveure un seguiment per controlar el desenvolupament de 
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nivells freàtics, pressions intersticials i moviments del terreny i comprovar que no són 

lesius a l'entorn;

• en  cas  d'esgotaments  de  llarga  duració  a  més  s'ha  de  comprovar  el  correcte 

funcionament  dels  elements  d'aspiració  i  els  filtres  per  evitar  pertorbacions  per 

corrosió o dipòsits indesitjables.
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C.6. Millora o reforç del terreny
C.6.1. Generalitats

A efectes d'aquest protocol s'entendrà per millora o reforç del terreny a l'increment de les 

seves  propietats  resistents  o  de  rigidesa  per  poder  recolzar  sobre  ell  adequadament 

fonamentacions, vials o serveis.

C.6.2. Condicions inicials del terreny

Abans  de  decidir  o  implementar  qualsevol  tipus  de  millora  o  reforç  del  terreny  s'han 

d'establir  adequadament,  les  condicions  inicials  del  terreny  mitjançant  l'oportú  estudi 

geotècnic.

C.6.3. Elecció  del  procediment  de millora  o  reforç  del 

terreny

La millora o reforç del terreny es podrà fer mitjançant la seva mescla amb aglomerants 

hidràulics,  substitució,  precàrrega,  compactació  dinàmica,  vibro-flotació,  injecció,  injecció 

d'alta pressió (jet grouting), o altres procediments que garanteixin un increment adequat de 

les seves propietats.

Per escollir  el procés més adequat  de millora o reforç  del terreny s'han de prendre en 

consideració, segons procedeixi, els següents factors:

• espessor i propietats del sòl o reblert a millorar;

• pressions intersticials en els diferents estrats;

• naturalesa, mida i posició de l'estructura a recolzar en el terreny;

• prevenció de danys a les obres o serveis adjacents;

• millora provisional o permanent del terreny;

• en termes de les deformacions previsibles, la relació entre el mètode de millora del 

terreny i la seqüència constructiva

• els efectes en l'entorn, fins i tot la possible contaminació per substancies tòxiques 

(en el cas en que aquestes s'introduïssin en el terreny en el procés de millora) o les 
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modificacions en el nivell freàtic;

• la degradació dels materials a llarg termini (per exemple en el cas d'injeccions de 

materials inestables).

C.6.4. Condicions constructives i de control

En el projecte s'establiran les especificacions dels materials a fer servir, les propietats del 

terreny després de la seva millora i les condicions constructives i de control.

Els criteris d'acceptació, fixats en el projecte pel mètode que es poden de millora del terreny, 

consistiran en uns valors mínims de determinades propietats del terreny després de la seva 

millora.

La consecució d'aquests valors o de valors superiors als mínims, rere el procés de millora, 

ha de ser adequadament contrastada.
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C.7. Ancoratges al terreny
C.7.1. Definicions i tipologies

S'inclouen:

• ancoratges pretensats, constituïts per un cap de transmissió, una longitud lliure i una 

longitud de segellat per injecció al terreny;

• tirants no pretensats, constituïts per un cap de transmissió, una longitud lliure i un 

sistema de fixació al terreny (per injecció, segellat amb resina o placa d'ancoratge).

Queden exclosos els bolons o sistemes de claveteig del terreny.

Es consideraran ancoratges permanents aquells amb un període de vida útil superior a dos 

anys.

En les proves de càrrega sobre ancoratges es diferencia:

• assaigs d'acceptació: prova de càrrega in situ per confirmar que cada ancoratge 

compleix les condicions previstes en el projecte;

• assaig  d'adequació:  prova de càrrega in situ  destinada a confirmar  que el  tipus 

d'ancoratge corresponent s'adequa a les condicions particulars del terreny existent;

• assaigs d'investigació: prova de càrrega in situ destinada a establir l'estat límit últim 

d'un ancoratge instal·lat per un procediment determinat en el terreny en estudi, així 

com el comportament de l'ancoratge en l'interval de càrregues previst en servei.

C.7.2. Accions a considerar i dades geomètriques

En establir les situacions en el projecte s'han de considerar:

• totes les fases de construcció i les possibles situacions de sol·licitació al llarg de la 

vida de l'obra;

• la situació del nivell freàtic i les pressions intersticials en aqüífers confinats.

• les possibles conseqüències de la ruptura de qualsevol ancoratge.

• la  possibilitat  de  que  les  forces  de  pretensat  dels  ancoratges  excedeixin  a  les 

sol·licitacions previstes per l'estructura.
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• les mesures oportunes per evitar la corrosió.  A aquests efectes es consideraran 

vàlides  les  condicions  en  front  a  la  corrosió  definides  en  la  norma  UNE  EN-

1537:2001
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