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 Aquest projecte tracta de definir, analitzar, valorar i comparar les possibles 
alternatives per a la reparació de l’esvoranc i esquerdes en el Parc Urbà de nova 
construcció adjacent al carrer de Sant Mateu, dins el Municipi d’Esplugues del 
Llobregat. Es composa de 5 apartats principals sense incloure la introducció i els 
objectius.  

 En el primer apartat, la descripció del cas, s’exposa la ubicació i emplaçament 
de la zona estudiada i s’analitza en quin estat es trobava abans de realitzar-hi 
l’execució del parc urbà. S’explica el procés de realització de les obres, com canvia la 
topografia de la la zona i es delimiten les dues subzones que s’estudiaran per separat 
definint-ne les diferències evidents. Tot seguit s’exposa la ubicació de les esquerdes 
que hi ha hagut durant el procés d’observació en les dues subzones i es mostra, 
cronològicament, l’evolució de les mateixes mitjançant una descripció literària i 
fotografies significatives. Per acabar, es descriuren les diferents actuacions de 
reparació que s’han fet fins a dia d’avui. 

 En l’anàlisi de les causes del problema es desenvolupen les tres causes 
principals, que segons la informació de què es disposa i el seguiment que s’ha fet del 
problema, es creu que són les més importants. En primer lloc, s’estudia en nombrosos 
punts, en ambdues subzones, l’estabilitat dels talussos existents mitjançant l’eina 
informàtica PLAXIS que permet calcular, mitjançant la reducció progressiva de 
paràmetres (procediment explicat dins l’apartat en qüestió), el coeficient de seguretat 
en què es troba cada secció estudiada. S’ha tingut en compte la situació de final d’obra 
i també la modificació feta per tal de donar una solució provisional als moviments 
detectats, actuació feta des de l’Ajuntament. En segon lloc es desenvolupa un càlcul 
teòric del punt en què es troba la consolidació del terreny en una de les subzones, 
prenent-lo pel costat de la seguretat i utilitzant la teoria de la consolidació primària de 
Terzhagi. Per últim, partint de la afirmació que apareix en un dels estudis geotècnics 
on es diu que en el terreny hi ha aigua no deguda al nivell freàtic s’esbrinen les 
possibles causes de l’existència d’aquesta aigua. 

 En el següent apartat es proposen diferents solucions genèriques per 
cadascuna de les causes desenvolupades, se’n fa una descripció general enumerant 
els trets distintius de cadascuna de les opcions i un cop exposades se n’extreu una 
conclusió recomanant l’actuació o actuacions concretes que seria adequat aplicar en el 
nostre cas. 

 Un cop decidides les opcions teòriques que caldria desenvolupar, en el següent 
punt es descriuen les actuacions específiques adaptades al cas estudiat, exposant 
correlativament cadascuna de les tasques a realitzar en cada cas junt amb els croquis 
necessaris per poder, arribat el dia, fer un estudi acurat de l’actuació i fent un primer 
estudi de costos separats per cada opció. 

 El darrer apartat és un resum d’aquestes actuacions proposades i els seus 
costos i de les conclusions globals de la realització d’aquest informe, on s’explica en 



quins punts la tasca d’investigació ha estat suficient i en quins punts caldria seguir 
aprofundint per tal de solucionar el problema amb garanties. 

[English] 

 

 This project is to define, analyze, evaluate and compare alternatives for 
repairing the breach and cracks in the urban park adjacent to the newly built San 
Mateo Street, in the Municipality of Esplugues de Llobregat. It consists of 5 main 
sections excluding the introduction and objectives. 

 
 In the first section, the description of the case, exposed location of the area was 
studied and analyzed what was there before making the implementation of the urban 
park. The process of the works, such as changing the topography of the area and 
define the two subzones be studied separately to define their obvious differences. Then 
the exposed location of the cracks that have taken place during the observation in the 
two sub-zones and shows, chronologically, the evolution of the same description by a 
literary and meaningful photos. Finally, we describe the different actions of repair made 
to date. 

 
 In analyzing the causes of the problem will develop three main causes, 
according to the information available and has been monitoring the problem, are 
believed to be the most important. First, we study many areas in both subzones, the 
stability of existing slopes by PLAXIS tool to calculate, by the progressive reduction of 
parameters (procedure explained in the section in question), the coefficient security in 
which each section is studied. Was taken into account the situation of final work and 
also the modification made to give an interim solution to the movements detected, 
action taken by the City Council. Secondly, it develops a theoretical calculation of the 
point where land consolidation in one of the subzones, taking it on the side of safety 
and using the theory of primary consolidation Terzhagi. Finally, based on the assertion 
that appears in one of the geotechnical studies which states that there is water in the 
ground water table due to not found out the possible causes of the existence of this 
water. 

 
 The following section proposes different solutions for each of the generic 
causes developed, it will be an overview listing the distinguishing features of each 
option and once exposed to a conclusion drawn by recommending specific action or 
actions would be appropriate to apply in our case. 

 
 Having determined that theoretical options should be developed, in the next 
point describes specific actions tailored to the case studied, consecutively exposing 
each of the tasks performed in each case together with the sketches needed to, come 
on, a study precise action and making an initial study of costs for each option 
separately. 

 
 The last section is a summary of these proposed actions and their costs and the 
overall conclusions of the completion of this report, explaining what points in the 
research work is enough and what points should further deepen to solve the problem 
safely. 
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1.INTRODUCCIÓ 

1.1. Objecte de l’estudi 

L’objecte del present Estudi  és la definició, anàlisi, valoració i comparació de les possi-

bles alternatives de reparació per a l’esvoranc i esquerdes observades al Parc Urbà adjacent al 

carrer Sant Mateu del Municipi d’Esplugues del Llobregat. 

La zona estudiada es va urbanitzar com a requisit entre  l’Ajuntament d’Esplugues i Sa-

cresa (promotora de l’obra) a l’hora de concedir llicències d’edificació en els terrenys confron-

tants amb el barri de Finestrelles, just sobre la B – 23 i l’Avinguda de la Diagonal de Barcelona, 

molt a prop de l’Hospital de Sant Joan de Déu i del restaurant dels 3 Molinos. 

Les patologies observades es van detectar per primera vegada el 15 de Setembre del 

2008 i s’han estat reproduint diverses vegades fins al dia de la redacció de l’informe, encara 

que durant aquest període de temps, s’han anat fent reparacions parcials que no han resultat 

del tot. 

Dins l’àmbit de treball, separats per dues zones molt diferenciades, s’han detectat di-

versos tipus de fissures i esfondraments que s’han agrupat segons les causes que els han pro-

vocat. 

L’informe descriu les feines que s’hauran de dur a terme per a deixar enllestit el recin-

te adequadament un cop s’ha arribat a la conclusió que per a solucionar cadascuna de les inci-

dències cal executar una sèrie d’actuacions, però deixa oberta la solució final triada, exposant 

pros i contres així com un cost aproximat de cadascuna de les actuacions.  

1.2. Plantejament i contingut 

 L’estudi analitza un conjunt de patologies aparegudes per primera vegada un cop 

l’execució de l’obra es va considerar finalitzada, que dificulten l’ús del Parc Urbà com a tal. 

Aquestes, provoquen que en els diferents itineraris que segueixen vianants, ciclistes o conduc-

tors hi hagi la possibilitat de accidentar-se degut al mal estat dels paviments i confereixen als 

parterres i talussos de la zona un aspecte de molta deixadesa.  

 Primerament,  es desenvolupa una cronologia d’actuacions en les zones estudiades on 

es descriu l’estat inicial de l’obra, el procés constructiu de la mateixa, l’aparició i evolució de 

les patologies observades i les actuacions de reparació fetes fins la data de la redacció de 

l’estudi. 

 Es divideixen les patologies observades en el recinte en dues zones (1 i 2). La zona 1 

comprèn totes les incidències observades tocant al carrer Sant Mateu i la zona 2 engloba les 

observades en els vials per vianants del Parc Urbà just sobre el Poliesportiu de l’Hospitalet 

Nord, situat molt a prop de la frontera entre Municipis. 

 Tot seguit, es tenen en compte les tres hipòtesis més plausibles  sobre l’origen de les 

patologies, descrivint en cada cas els paràmetres, els mitjans utilitzats i les conclusions obtin-
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gudes. Mitjançant aquestes conclusions s’han proposat diverses solucions individuals per ca-

dascuna de les causes. 

 Es proposa  una seqüència en l’execució de la actuació i una aproximació del cost ge-

neral de la solució adoptada. 

 Per cloure l’estudi, s’hi ha inclòs un resum d’alternatives on s’exposen les diferents 

possibilitats per triar.  

Adequació de les dades de partida 

Les dades de partida que s’han utilitzat són provinents de la informació facilitada per la 

Direcció d’Obra del projecte, d’un procés de recerca conjunt amb l’Ajuntament d’Esplugues, de 

converses amb la constructora que va executar l’obra (COPISA) i del treball de camp realitzat 

prèviament a la redacció de l’informe.  

Comparant aquestes informacions hem detectat diverses incongruències. Els resultats 

obtinguts alhora de fer les seccions del terreny i analitzar els talussos presentaven situacions 

contradictòries. Per comprovar quines dades tenien més fiabilitat hagués calgut fer un nou i 

extens estudi geotècnic, però no disposàvem de mitjans per fer-ho. 

Per tant, s’ha decidit fer les diferents simulacions aproximant al màxim les seccions de 

terreny, garantint en tot moment que s’acostin al màxim a la realitat i que, en qualsevol cas, 

les aproximacions considerin els casos més crítics possibles, és a dir, que siguin pel cantó de la 

seguretat. 

A mida que el procés ha anat avançant, ens hem anat trobant que la falta de dades es 

manifestava en altres punts. Hem decidit establir hipòtesis en cadascun d’aquests moments, 

sempre pel costat de la seguretat, ja que no disposàvem dels mitjans per aconseguir els valors 

necessaris en cada moment. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL CAS 

2.1. Antecedents  

 2.1.1. Situació i emplaçament 

 La zona estudiada es troba a Catalunya, dins la Província de Barcelona, en la comarca 

del Baix Llobregat [fig.1]. 

  

 

Figura 1. Situació. A l’esquerra de la imatge veiem el riu Llobregat, a la dreta, el port de Barcelona. 

 El Parc Urbà de què tracta el projecte està situat al municipi d’Esplugues del Llobregat, 

molt a prop de la frontera amb el municipi de l’Hospitalet del Llobregat. Es troba  dins el recin-

te tancat per la Ronda de Dalt, l’Avinguda de la Diagonal de Barcelona, el Poliesportiu de 

l’Hospitalet Nord, la Carretera de Collblanc/carrer Laureà Miró i el carrer Sant Mateu [fig.2]. 

 

Figura 2. Emplaçament ressaltat amb un contorn de color vermell. Àmbit total de l’obra. 

 És una zona urbana utilitzada diàriament per nens i joves en edat escolar ja que el car-

rer Sant Mateu és l’única via per arribar a peu, des de la zona urbana situada al Sud de la Ron-

da de Dalt, a l’Escola Garbí, a l’Escola Massana, a l’Institut Joanot Martorell i altres entitats 

educatives.  Serveix com a àrea de lleure de molts jubilats, que aprofiten el nou parc per fer 

llargues passejades.  A més a més, el carrer Sant Mateu és l’única sortida que tenen els vehi-
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cles de pares que acompanyen els alumnes d’aquests centres. En un futur proper, també 

l’única via d’accés i sortida de vehicles al nou Hospital de la Creu Roja, situat a la vora de Ronda 

de Dalt. 

 Alhora, és una zona molt solitària i mal il·luminada (no es fa manteniment de la ins-

tal·lació elèctrica) quan es fa fosc i sol haver-hi molts joves en les hores d’entrada i sortida de 

la discoteca que hi ha dins el recinte del poliesportiu de l’Hospitalet Nord. 

 Resumint; és una zona molt transitada, sobretot els dies laborables del període de curs 

escolar, en la qual és de gran importància que no hi hagi cap deficiència que pugui suposar un 

perill pels ciutadants que l’utilitzen. 

 

Figura 3. Ubicació de les zones d’estudi. La zona 1 situada en la zona més transitada, delimitada pel carrer de Sant 

Mateu i ocupant tota l’entrada i primer sector del nou parc urbà. La zona 2 situada en un punt poc transitat i 

apartat dels recorreguts actuals dels usuaris. 
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 Com s’ha comentat a l’apartat anterior, en l’àrea estudiada s’ha cregut adequat delimi-

tar dues zones diferenciades per diverses raons: per estar allunyades l’una de l’altra, pel tipus 

de patologies detectades en cadascuna d’elles i pel tipus d’incidències que provoquen aques-

tes patologies. 

En la imatge anterior [fig. 3] es poden veure ressaltades les dues zones en què s’han 

detectat les incidències. La zona 1 és la que es troba al costat del carrer Sant Mateu, on hi ha el 

vial de circulació afectat i la zona 2 és la que es troba tocant al Poliesportiu de l’Hospitalet 

Nord. 

 

 2.1.2. Projecte i construcció inicials  

Es va fer la cessió d’ús/ posada en servei de les obres corresponents al projecte 

d’urbanització inicial a mitjans de gener del 2009. 

 L’actuació (l’obra) estava contemplada dins el ”Projecte d’urbanització del Sector del 

terme municipal d’Eplugues de Llobregat afectat per el soterrament de les línies elèctriques 

aèries d’alta tensió de FECSA” – seguint les determinacions de la Modificació Puntual del 

P.G.M. i del Pla Parcial Urbanístic, aprovat definitivament per l’Ajuntament d’Esplugues del 

Llobregat -. En concret,  tractava d’executar  la part del projecte d’execució corresponent a 

l’anomenat Àmbit Sud, dins el projecte mare. COPISA fou l’adjudicatària d’aquestes obres l’1 

d’agost de 2007. 

El projecte comprenia, a més a més de l’Àmbit on es centra el nostre estudi, tres bran-

ques més; un Àmbit Nord i unes Obres Extrasectorials i amb un pes molt important dins el 

pressupost, el soterrament de 2 quilòmetres de 6 línies d’Alta Tensió que atravessaven l’àmbit, 

venint de Begues i Can Jardí (subestacions del Baix Llobregat – Vallés Occidental) arribant a la 

Subestació de Collblanc. 

Un cop acabat, donarà al Municipi d’Esplugues una àrea urbanitzada de luxe de nova 

creació que abans era un conjunt de terrenys pertanyents al Parc de Collserola, però que no 

rebien cap mena de manteniment i els ciutadants no podien aprofitar, a més a més atravessats 

per les línies d’alta tensió. Actualment però, en la data de redacció de l’informe, l’acabament 

de les quatre parts del projecte es troba aturat per diverses raons, sobretot econòmiques, 

d’acords municipals i altres diferències. 

Fixant-nos en la zona estudiada, cal comentar que l’àmbit Sud,  té una superfície de 

98.510 m2 i es troba delimitat per la Ronda de Dalt al Nord-Oest, pel Carrer de Laureà Miró al 

Sud i pel límit amb el terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat a l’Est. El carrer de Sant 

Mateu creua la Ronda de Dalt i arriba de manera sobtada al carrer de Laureà Miró.  

 

 Al Nord del carrer de Sant Mateu i al costat de la Ronda de Dalt hi havia, abans de 

l’actuació,  l’equipament privat esportiu del Club de Tenis Reixach [foto 1]. Dins el recinte del 

Club, hi havia un abocador d’escombraries, que veurem que resulta determinant. Tocant al 

límit del terme i al costat del camp de futbol de Pubilla Cases es troba la masia de Can’Oliveres, 
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edificació catalogada que el planejament aprovat consolidava com a equipament públic. La 

part Sud de l’àmbit limita amb el carrer Laureà Miró, el carrer Sant Mateu que ja incorpora el 

nou traçat del TRAMBAIX i la urbanització de la nova rotonda de Jacinto Benavente.  

 

 

Foto 1. Club de Tenis Reixach. Va esdevenir la zona deprimida de què parlarem i va patir un procés important de 

modificació, consistent en un important terraplenat. 

 

Per tal de millorar l’adequació de la parcel·la amb l’entorn es va idear un projecte 

d’adequació d’un passeig per a vianants i bicicletes entre els espais verds del sector Sud (carrer 

de Sant Mateu- Avinguda de Manuel Azaña) i la vorera sud de l’Avinguda Diagonal al terme 

municipal de Barcelona, actuació que es va desestimar ràpidament per complicacions amb els 

diferents organismes reguladors del terreny per on havia de passar el nou vial. 

 

Es tractava d’una actuació que volia urbanitzar una zona del municipi d’Esplugues que 

abans d’iniciar les obres es trobava descuidada i gens integrada al teixit de la ciutat. L’estat del  

carrer Sant Mateu era deficient i a la zona del Club de Tenis Reixach hi mancava molt mante-

niment. D’altra banda, la major part de l’àmbit d’obra era terreny no urbanitzat i hi creixia 

vegetació autòctona sense que l’Ajuntament se’n fes càrrec. 

 

2.2. Paràmetres i característiques del projecte 

  Abans d’iniciar les obres, la topografia de la zona era molt irregular [fig. 4]. En conse-

qüència s’ha hagut de fer una feina molt important de moviment de terres. Ha calgut terraple-

nar moltes zones amb gruixos molt importants de terres d’aportació – de fins a 9 metres -. 

Com anirem veient al llarg de l’informe, aquest terraplenat s’ha fet seguint un procés inade-

quat, amb terres de mala qualitat i amb mitjans equivocats. 
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Mitjançant una descripció literària i la documentació gràfica que adjuntem tan en 

aquest apartat com en l’annex, donarem ara una idea de l’envergadura i les característiques i 

elements principals que han aparegut en el projecte. 

En el disseny d’aquest parc urbà, s’ha volgut evitar l’aparició de grans àrees de pavi-

ments i grans superfícies de murs de formigó armat. Així doncs, s’han solucionat els accidents 

geogràfics utilitzant solucions de tipus vegetal amb elements resistents. 

 

Figura 4. Plànol general de l’àmbit estudiat abans de l’obra. 
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Degut a la diferència de cota entre la Ronda de Dalt i la parcel·la d’actuació, ha calgut 

crear un talús en el que s’hi ha col·locat una malla amb geocel·les, garantint així un aspecte 

totalment vegetal assegurant una fixació correcte de les terres. A peu d’aquest talús, que lon-

gitudinalment, va d’extrem a extrem de l’àmbit d’actuació, hi ha vial per a vianants – carril per 

a bicicletes, pavimentat amb asfalt. A l’extrem Sud Oest el vial gira cap al sud i arriba perpendi-

cularment al carrer Sant Mateu. En aquest punt, mirant la Ronda, a l’esquerra del vial,  l’espai 

de lleure s’eixampla formant una gran plaça amb una gran zona acabada amb sauló, una zona 

de jocs infantils i una petita plaça asfaltada que s’hi accedeix des d’un vial asfaltat paral·lel al 

carrer Sant Mateu.  

 

A l’extrem Nord Est, el camí per vianants té prevista una bifurcació entre un camí en 

pendent, ja executat, que condueix al ciutadà al carrer que rodeja el Poliesportiu de 

L’Hospitalet Nord i una futura continuació, no executada, del vial peatonal que enllaci amb 

l’avinguda Diagonal de Barcelona. En aquest punt hi ha una part molt important del terraple-

nat executat en l’obra. 

 

Aproximadament a la meitat del vial principal, hi ha una bifurcació asfaltada que con-

necta el parc nou amb el parc urbà existent de l’Hospitalet nord. Entre el vial amb pendent 

esmentat anteriorment i aquesta última bifurcació hi ha una àrea pavimentada amb formigó 

fratasat, on hi ha ubicada una nova ET de Fecsa. 

 

Delimitada pel vial principal, per la part superior, per l’àrea pavimentada, per la inferi-

or, i per les dues bifurcacions executades ja esmentades, queda una zona on hi havia hagut les 

torres de les línies d’alta tensió ara ja desmantellades. Aquesta zona cal tractar-la i modificar-la 

segons diu el projecte, cosa que no s’ha fet ni hi ha previsió que es faci. 

 

A la part Sud Oest, mirant la Ronda, a la dreta, hi ha una zona de parterres vegetals 

acabats amb gespa i arbrat del tipus pi. Aquests parterres tenen una amplada d’uns 15 metres i 

s’estenen al costat dret del vial per a vianants des del carrer de Sant Mateu fins la bifurcació 

que connecta els dos Parcs Urbans. On comencen i fins ben avançat el tram que és paral·lel a la 

Ronda de Dalt, aquests parterres tene un extrem acabat en un talús que al posar en servei 

l’obra  era d’uns 4 metres i ara, després de les actuacions de reparació que comentarem és, en 

alguns punts, d’un metre i mig i en altres d’un metre. Aquests metres lineals de talús pronunci-

at són un punt que caldrà tenir molt en compte. 

 

El desnivell que fa que apareguin talussos amb tanta diferència de cota s’origina per la 

voluntat de mantenir la depressió existent en el Club de Tenis, abans de començar l’obra, fins 

que s’executin les edificacions, presumiblement habitatges de protecció oficial, previstes en 

posteriors etapes del procés marcat per l’Ajuntament d’Esplugues. Terraplenar un sot tan gros 

per després haver de tornar-lo a excavar no semblava una solució lògica ni viable econòmica-

ment. Es va plantejar sanejar tot el recinte, inclòs l’esvoranc, de runa, elements d’abocador i 

terreny vegetal i dolent, però mantenir a grans trets la topografia per tal de no afegir un sobre-

cost al projecte [fig. 5]. 
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Figura 5. Planta urbanització final i topografia inicial sobreposades. Zones 1 i 2.  

És important tenir en compte que tots els parterres, tan els considerats horitzontals 

(amb una pendent més suau) com els dels talussos, estan limitats decorativament amb uns 

bordons prismàtics blancs. En els caps i les bases dels talussos importants hi ha previst un sis-

tema de drenatge mitjançant una canal de graves de 80 cm. d’ample embolcallades amb un 

geotèxtil. Aquest sistema, com veurem, es va perfeccionar un cop aparegudes les deficiències, 

ja que es pensava que el motiu principal que les ocasionava era el mal funcionament 

d’aquestes canals. 
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Foto 2. Imatge de la zona 1. S’hi pot veure el parc infantil, un dels vials per vianants i el talús,  

el cap del qual delimita la parcel·la de parc amb la Ronda de Dalt. 

 

 
Foto 3. Panoràmica de la zona 1. S’hi pot veure el vial per vianants, el carril bici segregat i  

un dels parterres vegetals sembrat i amb els arbres ben arrelats. La foto està feta des del cap del talús  

confrontant amb la Ronda de Dalt.  
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Foto 4. Panoràmica de la zona 1. Al fons veiem els cotxes aparcats al carrer de Sant Mateu. En aquesta imatge 

també es veu un gran parterre vegetal, el carril bici segregat i el vial per vianants. Feta des del cap del talús. 

  

 
Foto 5. Panoràmica de la zona 2. Veiem el Poliesportiu de l’Hospitalet Nord i la zona de passeig asfaltada,  

Inclòs el carril per a bicicletes. La foto està feta des del cap del talús confrontant amb la ronda de dalt.  
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Foto 6. Panoràmica de la zona 2. Veiem el Poliesportiu de l’Hospitalet Nord i el final d’àmbit d’obra, a la part 

esquerra. Darrera la renglera de fanals tipus Via Láctea hi ha un talús amb un fort pendent que acaba amb un 

petit mur de contenció que fa de topall del vial que envolta el Poliesportiu i permet la circulació de vehicles.  

 

 

Tot seguit mostrem algunes de les característiques tècniques de les partides executa-

des, que ens poden ser d’utilitat alhora d’analitzar els diferents problemes: 

 

- La calçada del carrer Sant Mateu està formada per una esplanada E2 de 75 cm. de 

gruix, una capa de subbase granular de 15 cm; una capa base de tot-ú artificial de 

20 cm de gruix i una capa de 12 cm de mescla bituminosa, dividida en 7 cm de G-

20 i 5 cm de S-12. Entre les capes bituminoses s’ha col·locat un reg d’adherència 

amb emulsió catiònica ECR-1 i entre la capa bituminosa S-20 i la capa de tot-ú arti-

ficial un reg d’imprimació ECI-1.  

 

- Els guals s’han executat encintats amb xapa galvanitzada i paviment de material 

rugós diferenciat al de les voreres. 

 

- Pel que fa als camins peatonals i als carrils bici dins les zones verdes s’ha utilitzat 

una única solució que consisteix en un acabat superficial a base de 7 cm de mescla 

bituminosa en calent Tipus D8 Va sobre rec de imprimació. Com a base s’ha optatr 

una base de formigó HM20/P/20. Lateralment s’ha delimitat el camí mitjançant vo-

rada tauló de color blanc. 

 

- Els escossells  s’han col·locat de platabanda galvanitzada en calent de 200x10 mm. 

amb potes d’ancoratge soldades cada 50 cm fixades en fonaments de formigó. 

 

- De voreres n’hi ha de dues amplades: la del costat muntanya d’uns 6 metres, i la 

del costat mar de 5 metres amb peces Stone Granit gris 40x40x5 cm. 
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- La rigola col·locada al llarg de tota la calçada és prefabricada de morter de ciment 

blanc, de 30 cm i de 8 cm de gruix.  

 

- S’han col·locat arbres de la espècie Platanus Hispanica. 

 

- El drenatge del carrer s’ha executat amb embornals de dimensions 70x30  model 

meridiana separats uns 25 m entre ells i connectant-los als pous de registre que 

van a parar al col·lector Ø1500. 

El cost total, a l’espera de subsanar les deficiències trobades, de l’execució de totes les 

actuacions descrites de l’Àmbit Sud del  ”Projecte d’urbanització del Sector del terme municipal 

d’Eplugues de Llobregat afectat per el soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió 

de FECSA” ha estat fins al moment de 4.124.214,71 € (IVA inclòs ). 
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2.3. Patologies observades i evolució 

 En cadascuna de les dues zones estudiades s’han manifestat dues patologies principals: 

esquerdes en paviments i/o parterres vegetals i enfonsaments [fig. 5.1, 5.2 i 5.3]. Les fotografi-

es de cadascuna de les patologies les hem inclòs en la cronologia d’aconteixements. 

 

 

Figura 5.1. Principals esquerdes presents en la part Sud de la zona 1
1
. La planta de color negre és l’actual i la de 

color marronós la topografia de partida. L’esquerda principal detectada és la situada a la part inferior de la imat-

ge i recorre, de dreta a esquerra, la vorera del carrer de Sant Mateu, l’asfalt i retorna a la vorera. La resta 

d’esquerdes es troben al parterre vegetal. 

                                                           
1
 Veure Figura 3 
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Figura 5.2. Principals esquerdes presents en la part Nord de la zona 12. Podem veure que es troben tan en els 

vials per vianants, en el carril bici com en els parterres vegetals. 

 

Figura 5.3. Principals esquerdes presents en la zona 2
3
. Es troben en la zona asfaltada i en la coronació del talús. 

                                                           
2
 Veure Figura 3 
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 Exposem ara la cronologia de l’evolució d’aquestes deficiències (es tracta d’una crono-

logia de la zona 1, ja que l’evolució de les patologies en la zona 2 ha estat progressiva i linial 

des que es van detectar les deficiències en la zona 1 i no s’hi ha fet cap actuació ni reparació). 

Cal comentar però, que ni des de la Propietat ni des de la constructora que ha executat l’obra 

s’ha dut a terme un seguiment adequat, mitjançant assajos i/o aparells de mesura, des que es 

van detectar aquestes incidències fins l’actualitat.  

 

 

 Cronologia d’aconteixements 

 15/09/2008 – Detecció de la patologia en el vial [fotos 7 i 8]. Es produeix un lleuger 

descens en l’asfalt del carrer Sant Mateu a l’alçada de la depressió existent en el terreny per-

pendicular a l’eix del vial entre 7 i 8 metres a l’esquerra (zona 1_A). En aquesta zona, tan el 

bordó de la vorera, com les diferents peces de panot pateixen separacions anormalment mar-

cades. També a l’asfalt, tan del vial com de la zona per vianants hi comencen a aparèixer es-

querdes formant un semicercle tangent a la tapadora del pou de sanejament. 

   

     Foto 7. Inici patologia C/Sant Mateu                                 Foto 8. Detall enfonsament vial (C/ Sant Mateu)                         

 (veure fig. 5.1.)             (veure fig. 5.1.) 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                          
3
 Veure Figura 3 
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10/11/2008 – Reparació del vial i millora de les obres de drenatge. La descripció de 

l’actuació es troba en el següent apartat. 

 14/01/2009 – Firma de l’acta de cessió dús / posada en servei. Un cop la reparació ha 

acabat, es dóna per acabada l’obra, ja que en el moment de la firma es troba en l’estat desitjat 

per l’Ajuntament i els usuaris poden gaudir-ne sense riscos afegits. 

      

Foto 9. Inici patologia C/Sant Mateu, ja amb el 

recinte tancat (veure fig. 5.1.). 

 

15/01/2009 – Es torna a manis-

festar la patologia al vial i a les zones ver-

des. Es reprodueixen les esquerdes que es 

van detectar el 15/09/2008 [fotos 9 i 10]. 

A més a més n’apareixen de noves tan als 

parterres ajardinats com a les capçaleres 

dels talussos situats just al voltant de la 

depressió en el terreny (zona 1_B). Es comencen a detectar moviments al vial per vianants 

situat al cantó oposat de la depressió (paral·lel a la Ronda de Dalt): s’entreveuen separacions 

exagerades entre el bordó blanc anomenat “tablón” que delimita l’asfalt i l’asfalt mateix (zona 

1_C). 

 

Foto 10. Esquerdes en els parterres del parc urbà (veure fig. 5.1.). 
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29/01/2009 – S’inicia l’estudi del problema per part del Centre Català de Geotècnia, 

que entrega el resultat del mateix el dia 05/03/2009. Es pot consultar l’informe entregat en 

l’annex. La actuació de reparació feta no ha tingut efecte, per això es decideix encarregar un 

estudi a una empresa externa per tal que determini les causes i possibles solucions del pro-

blema existent. 

14/07/2009 – S’agreuja progressivament la patologia [foto 11]. En les tres subzones 

detectades (zona 1_A, zona 1_B, zona 1_C) es fan més palesos els problemes. En general, 

augmenten les separacions 

de les esquerdes i els en-

fonsaments de les mateixes 

i de zones de terreny coin-

cidint amb períodes de for-

tes pluges. Apareixen més 

esquerdes en la vorera, hi 

ha tapadores d’arquetes de 

serveis que s’aixequen i es 

deformen. Les esquerdes en 

l’asfalt arriben a amplades 

d’uns 1-2 centímetres.  

 

 

                                                  Foto 11. Esquerda en l’asfalt de la zona per vianants, C/Sant Mateu (veure fig. 5.1.). 

 

13/11/2009 –S’encarrega oficiosament a COPISA el terraplenat de la zona deprimida. 

 

23/11/2009 – La Junta de Compensació encarrega oficialment a COPISA el reomplert 

de la zona deprimida, perquè es procedeixi posteriorment a comprovar l’estabilitat dels talus-

sos i que un cop s’hagi confirmat es procedeixi a la reparació de les zones afectades. 

 

18/01/2010 – Seguint la recomanació del Centre Català de Geotècnia, COPISA inicia les 

feines de terraplenat de la zona esmentada. La descripció de l’actuació es troba en el següent 

apartat. Cal comentar que es coneixia la resolució de l’estudi 10 mesos abans que s’iniciïn les 

feines. Comentarem aquest punt en el proper apartat. 
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29/01/2010 – La Junta de Compensació /CAUFEC indica que s’aturin immediatament 

les feines de terraplenat en la parcel·la 7/TS degut al gran sobrecost que suposa aquesta actu-

ació de reparació. 

 

 Foto 12. Perspectiva de l’alineació 

inadequada del bordó blanc 

 (veure fig. 5.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/02/2010 – Tot i el terraplenat parcial ja executat, segueixen els moviments[fotos 12 

i 13]. Es reprodueixen les esquerdes exactament on eren abans de terraplenar. Es detecta cla-

rament el moviment, entre d’altres llocs, en el morter col·locat entre les diferents peces de 

panot en la vorera. L’asfalt, tan a la zona 1_A com en les altres dues, hi ha punts en què està 

obert uns 3 cm. Així mateix, entre cadascun dels costats de les esquerdes hi ha punts en què la 

diferència de cota és d’uns 2-3 centímetres. S’observa com les peces blanques que delimiten 

els parterres (“bordillo tablón”) no resten en la posició en què es van col·locar. Dibuixen corbes 

que es perceben clarament. 

 

 

  Foto 13. Detall d’esquerda en la 

vorera del carrer Sant Mateu 

 (veure fig. 5.1.) 
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Foto 14. Evolució de la patologia al 

carrer Sant Mateu  (veure fig. 5.1.). 

 

24/02/2010 – Tot i el 

terraplenat parcial ja execu-

tat, segueixen els movi-

ments. El procés segueix 

avançant i les esquerdes i 

separacions són més accen-

tuades en tots els punts, tot i 

que no es detecten nous 

punts afectats per les pato-

logies [fotos 14 i 15]. 

                                   

 Foto 15. Alçat d’esquerda en el vial per vianants annex al talús proper a la ronda de Dalt (veure fig. 5.2.) 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

06/04/2010 – Tot i el terraplenat parcial efectuat, continuen els moviments [fotos 16 i 

17]. El CT ubicat a la vora de l’esvoranc, alineat amb la vorera del carrer Sant Mateu, comença 

a inclinar-se lleugerament i es produeixen esquerdes al talús que el suporta. La resta de fractu-

res ha augmentat la seva obertura, tan en separació com en diferència de cota.  
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  Foto 16. Perspectiva esquerda vial per vianants.           Foto 17. Perspectiva vorera carrer Sant Mateu  

  (veure fig. 5.2.)     (veure fig. 5.1.) 

 

08/06/2010 – COPISA acaba el terraplenat [fotos 18 i 19]. L’antiga depressió de terreny 

ara queda a una cota al voltant de 1,5 metres inferior que la cota d’acabat de les zones de dins 

l’àmbit del projecte. La descripció de l’actuació es troba en el següent apartat. 

  

                 Foto 18. Terraplenat de la depressió                                       Foto 19. Terraplenat de la depressió 
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28/10/2010 – Els moviments continu-

en, però és impossible determinar en quin grau 

s’agreugen les incidències [fotos 20, 21, 22, 23 i 

24]. Mitjançant converses amb l’Ajuntament 

s’ha aconseguit col·locar testimonis en l’asfalt i 

la vorera per així poder controlar si hi ha evolu-

ció i quina velocitat té (en la zona 2 també s’hi 

ha col·locat testimonis). 

 

 

 

 

                       Foto 20. Evolució esquerda vial per vianants 

   (veure fig. 5.2.) 

 

 

  

      Foto 21. Imatge en planta d’escocell al C/Sant Mateu               Foto 22. Perspectiva depressió carrer Sant Mateu 

  (veure fig. 5.1.)               (veure fig. 5.1.) 
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       Foto 23. Testimoni en esquerda C/Sant Mateu        Foto 24. Testimoni en el vial per vianants 
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 2.4. Actuacions de reparació fetes fins l’actualitat 

 10/11/2008 – Reparació 

del vial i millora dels drenatges de 

zona verda [fotos 25, 26 i 27]. Es 

saneja tota la superfície de vorera 

i vial que es va enfonsar: es retira 

el paquet de ferms de les zones 

afectades (vial i vorera) i també 

mig metre de profunditat de ter-

res  i es reomple amb terres de 

bona qualitat adequadament 

compactades. Seguidament, es 

reposen els paquets de ferms i el 

paviment fixat en cada cas. Per 

altra banda, s’executen grans 

arquetes d’obra in situ amb una 

reixa metàl·lica d’absorció situant-

les als diferents angles de les ca-

nals de graves ja exectuades, in-

tentant aconseguir una millora en 

la recollida de les aigües superfi-

cials de la zona. 

 

                                                               Foto 25. Demolició paviment asfàltic C/Sant mateu 

 

    

 Foto 26. Reparació caixa de paviment C/Sant Mateu        Foto 27. Execució arquetes drenatge en la zona peatonal 
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18/01/2009 – COPISA inicia les feines de terraplenat de la zona esmentada [fotos 28, 

29 i 30]. COPISA procedeix al desbrossament de tota la vegetació existent en la depressió de 

terreny i a la retirada de un gruix important (1,5 m.) de fangs saturats. Tot seguit, terraplena el 

sot per tongades de 0,5 m. i compacta cada tongada. Cal dir que la Direcció d’Obra no va tenir 

la possibilitat de controlar degudament els assajos PROCTOR de les compactacions, tot i que va 

observar que el procés no s’estava duent a terme correctament. El tipus de terres aportades 

tampoc eren les adequades ni les que s’havien especificat al pressupost. Es va poder terraple-

nar, abans de l’ordre d’aturada per part de la PROPIETAT, fins una cota 2,5 metres inferior a la 

cota mitjana d’acabat de la vorera i els talussos de les zones verdes del parc urbà. 

 

 

Foto 28.Terraplenat de la depressió. 
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                     Foto 29.  Terraplenat de la depressió                                      

 

Foto 30. Descàrrega de terres en la depressió 
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08/06/2010 – COPISA acaba el terraplenat [fotos 31 i 32]. L’antiga depressió de terreny 

ara ha quedat a una cota al voltant de 1,5 metres inferior que la cota d’acabat de les zones de 

dins l’àmbit del projecte. El procediment que s’ha seguit és igualment inadequat i les terres de 

la mateixa mala qualitat. 

 

 

Foto 31. Aspecte general de la zona terraplenada. 

 

Foto 32. Aspecte general de la zona terraplenada. 
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 3. ANÀLISI DE LES POSSIBLES CAUSES DEL PROBLEMA 

3.1. Plantejament dels casos 

 Degut a les patologies detectades i al seguiment efectuat, s’han considerat diverses 

raons com a possibles causants. Hi ha diversos tipus de manifestacions en la zona 1 [fotos 

33,34,35 i 36] i només un tipus d’esquerda en la zona 2 [fotos 37 i 38]. 

   

Foto 33. Esquerda Zona 1                               Foto 34. Esquerda Zona 1                          Foto 35. Esquerda Zona 1 

   

Foto 36. Esquerda Zona 1                               Foto 37. Esquerda Zona 2                          Foto 38. Esquerda Zona 2 
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Figura 6. Recinte de les zones 1 i 2 

 Fixant-nos en els dos estudis geotècnics1 de què disposàvem, a grans trets, se’n pot 

extreure que el terraplenat és de mala qualitat, d’una resistència baixa per una mala compac-

tació i que el nivell freàtic no apareix en els sondejos, però que es detecta presència d’aigua 

amb components similars a l’aigua que pot transoportar un col·lector.  

 Observant in situ tant la zona 1 com la zona 2 [fig. 6], en la data de posada en servei de 

l’obra (14.01.2009), en ambdós casos hi havia una longitud important de talussos, uns 150 

metres a la primera zona i uns 75 metres a la segona [fig. 7 i 8] amb una pendent propera als 

60 graus, una inclinació força pronunciada. 

                                                           
1
 Veure l’apartat Annex 
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              Figura 7. Longitud de talús en la zona A                               Figura 8. Longitud de talús en la zona B 

 En conseqüència, s’ha decidit fixar i avaluar tres possibles causants principals de les 

patologies, entenent que hi pot haver altres raons que ajudin a què les zones tractades es de-

teriorin, però que tenen una importància molt menor proporcionalment. 

 Així doncs, avaluarem: 

- l’estabilitat dels talussos, 

-  la progressió en la consolidació del terreny en diferents punts i, 

-  l’existència de possibles aportacions d’aigua no degudes al nivell freàtic. 
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3.2. Anàlisi de l’estabilitat de talussos 

3.2.1. Hipòtesis de càlcul 

Utilizant una eina informàtica de càlcul s’han fet diverses simulacions de les zones on 

han aparegut les patologies. Mitjançant una aplicació informàtica s’obtenen resultats més 

fiables, amb menys errors humans de càlcul i sovint és possible realitzar un nombre molt supe-

rior de simulacions que no fent les operacions manualment, ja que el temps de càlcul es redu-

eix moltíssim. 

Hem considerat suficient recrear porcions del terreny en dues dimensions ja que adop-

tant aquesta solució és possible extreure conclusions de l’estat i l’evolució dels moviments. 

Realitzar una maqueta en tres dimensions comportaria grans dificultats de càlcul i, sobretot, 

degut a la gran quantitat d’elements, a la presumible variació en els diferents estrats i a la  

falta d’exactitud i fiabilitat de les dades de què disposem, una acumulació de d’errors de la 

simulació respecte la realitat molt superior a l’obtingut tractant el terreny en petits trossos en 

2D per separat.   

 

Figura 9. Representació en planta de les esquerdes (línies de color lila) existents en la zona 1 [topografia abans de 

l’obra en marró, elements obra finalitzada en gris i verd]. En els annexos hi apareix la representació en din A3. 

 

S’ha determinat un nombre de talls per cadascuna de les zones que poguessin explicar 

en conjunt el comportament del terreny en les dues zones, tenint en compte que fer un anàlisi 

exhaustiu de totes i cadascuna de les seccions possibles en les mateixes hagués estat molt 



32 

 

laboriós i haguéssim obtingut uns resultats no gaire allunyats dels que hem obtingut triant talls 

concrets, fet que s’ha observat en altres estudis de les mateixes característiques. 

Situant les esquerdes observades sobre plànol [fig. 9 i fig. 10], hem detectat els punts 

més conflictius i això ens ha permès establir el nombre de seccions a analitzar i per on fer-les 

passar. 

 

Figura 10. Esquerdes (línies de color blau) existents en la zona 1 [topografia abans de l’obra en marró, elements 

obra finalitzada en gris i verd]. 

 

Hem decidit analitzar 10 seccions en la zona 1 [fig. 13] ja que conté diversos tipus 

d’elements d’urbanització i té una superfície extensa i accidentada. En canvi, estudiant 4 secci-

ons en la zona 2 [fig. 14] hem obtingut resultats semblants, ja que és un àmbit on la topografia 

del terreny és semblant al llarg de tota la longitud (talús + superfície plana + talús + superfície 

plana, en la mateixa ). En planta, s’han fet passar els talls analitzant els punts presumiblement 

més conflictius i on el coeficient de seguretat es preveia més ajustat. Mostrem dos exemples 

de seccions analitzades [fig. 11 i 12], la resta de seccions es poden consultar en l’annex. 

 

Figura 11. Secció A. La franja blava, és el terreny existent, la marró el terraplè. La línia lila marca la secció del 

terreny al acabar l’obra, la línia verda, el terreny a l’inici de l’obra, i les fletxes blaves, els llocs on han aparegut les 

esquerdes. 
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Figura 12. Secció C. La franja blava, és el terreny existent, la marró el terraplè. La línia lila marca la secció del 

terreny al acabar l’obra, la línia verda, el terreny a l’inici de l’obra, i les fletxes blaves, els llocs on han aparegut les 

esquerdes. 

 

Figura 13. Seccions estudiades en la zona A. Cal fixar-se que totes passen per la zona deprimida (a la imatge s’hi 

veu l’antic camp de tenis) ja que que creiem que aquesta depressió és la causa de la inestabilitat dels talussos. 

Per determinar l’estabilitat de cadascun d’aquests talussos s’ha partit de les propietats  

reals dels diferents terrenys existents, obtingudes dels estudis geotècnics de què disposem i 

contrastades amb valors típics2, i s’ha anat reduïnt l’angle de fregament intern en els diferents 

                                                           
2
 Veure apartat Annex, en la relació de bibliografia. 
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terrenys, fins a arribar al moment just abans del trencament de cadascun dels talussos, aplica-

ció molt utilitzada de PLAXIS3. A partir d’un quocient entre les propietats reals i les propietats 

obtingudes a partir de la variació progressiva de l’angle de fregament, s’obté un factor de se-

guretat per a cada talús/secció.                                        

 

Figura 14. Seccions en la zona B. Tal i com hem comentat, totes estan dibuixades en la mateixa direcció, pa-

ral·leles, perquè la zona 2 té una topografia molt semblant. 

Per a entendre millor el perquè del traçat de les diferents seccions les hem grafiat so-

bre fotografies [veure foto 33, 34, 35 ]. Cal tenir en compte que les fotografies estan fetes du-

rant el mes de Novembre de l’any 2010, amb el replè de la zona 1 ja finalitzat. 

 

Fotografia 39. Seccions K, A, L, M i B marcades sobre el terreny.Zona 1 

                                                           
3
 Veure apartat Eina informàtica aplicada. PLAXIS 
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Fotografia 40. Seccions H, J, W, I i V marcades sobre el terreny. Zona 1 

Fotografia 41. Seccions N i C marcades sobre el terreny. Zona 1 

Fotografia 42. Seccions C i P marcades sobre el terreny. Zona 1 
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Fotografia 43. Seccions U i F marcades sobre el terreny. Zona 2 

Fotografia 44. Seccions E i S marcades sobre el terreny. Zona 2 

 Mitjançant el factor de seguretat s’ha determinat el grau de d’estabilitat de cadascun 

dels talussos estudiats, sempre tenint en compte el grau d’error que es pot cometre sense 

tenir dades del tot fiables, en totes dues zones i alhora s’ha pogut detectar en quin punt de 

cada secció simulada el terreny era més dèbil.  

Per últim, com ja hem explicat4, per fer una simulació fidedigne s’ha plasmat l’evolució 

de les seccions triades tenint en compte el reblert de terres que es va efectuar, en la zona 1, en 

data posterior a la posada en servei de l’obra i a l’aparició de les deficiències, per tractar de 

frenar l’avanç de les mateixes. Així doncs, de cadascuna de les seccions obtindrem 2 factors de 

seguretat, 1 de cada etapa (obra acabada i obra acabada més reblert executat). 

3.2.2. Eina informàtica aplicada.PLAXIS 

Per simular el comportament del terreny s’ha utilitzat el programa PLAXIS que ens ha 

permès introduir detallament cadascuna de les seccions [fig. 15], dibuixar els estrats de ter-

                                                           
4
 Veure apartat 2.3 Patologies observades i evolució.  
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reny existent, aplicar a al terreny de cada estrat les seves propietats i desenvolupar els càlculs 

necessaris. PLAXIS ens ha permès realitzar els càlculs indicant les diferents etapes del procés 

pel qual han passat les diferents seccions, obtenint així la variació dels factors de seguretat 

segons en quin moment del procés constructiu simulat ens trobéssim.          

A continuació, exposem breument les característiques principals d’aquest programa: 

- HISTÒRIA. Va ser creat a la universitat Tècnica de Delft, a partir d'una iniciativa del De-

partament de Treballs Públics i Direcció de l'Aigua, l'any 1987. L'objectiu inicial va ser 

el desenvolupament d'un codi de fàcil ús basat en elements finits per l'anàlisi de dics 

construïts sobre les capes de sòl tou que formen el subsòl d'Holanda. En els anys se-

güents el programa PLAXIS va ser ampliat per cobrir la major part de les àrees de l'en-

ginyeria geotècnica.                                                                                                                                      

Figura 15. Imatge de la pantalla de PLAXIS (modelització i aplicació de materials en una secció genèrica). 

            

- DISCRETITZACIÓ. El sòlid continu a estudiar pel programa, es discretitza en una malla 

de elements finits [fig. 16] en què es diferencien tres tipus de components: els ele-

ments triangulars definits per 6 nodes o 15 nodes, els nodes, que són el nombre de 

punts que defineixen un element i és on es calculen els desplaçaments, i els punts de 

tensió, que són punts independents de els nodes, i és on es calculen les tensions. 

Aquests punts s'anomenen punts de Gauss. Els elements amb 6 nodes contenen 3 

punts de Gauss, mentre que els elements amb 15  nodes contenen 12 punts de Gauss. 

Seguint la teoria d'elements finits dels desplaçaments es calculen en els graus de lliber-

tat.  
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Figura 16. Exemple de malla d’elements finits amb diferents graus de refinament 

- PROCÉS ITERATIU GLOBAL. És necessari utilitzar un procediment iteratiu global per sa-

tisfer tant la condició d'equilibri com la relació constitutiva. En la seva forma més sim-

ple, K representa una resposta lineal-elàstica. En aquest cas la matriu de rigidesa pot 

formular com: 

 (matriu de rigidesa elàstica) 

on, De és la matriu del material elàstic; B és la matriu d'interpolació de la deformació. 

  L'ús de la matriu de rigidesa elàstica ens dóna un procediment iteratiu global 

robust, tot i que s'utilitzen models de plasticitat no associada. Per models de materials 

amb un contorn lineal en el domini elàstic, com per exemple el model estàndard de 

Mohr-Coulomb, l'ús d'una matriu de rigidesa elàstica és particularment favorable, ja 

que la matriu de rigidesa només es necessita formar i descompondre molt abans de la 

primera iteració de càlcul. 

- UTILITZACIÓ DEL PROGRAMA. és recomanat per a problemes d'excavacions subterrà-

nies, anàlisi de la tensió i deformació del sòl sotmès a grans càrregues drenades i no 

drenades, i problemes de flux acoblat. PLAXIS permet l'estudi d'una gran varietat de 

models constitutius:  Model d'elasticitat,  Model de Mohr – Coulomb,  Model de l'en-

duriment isotròpic (Hardening-Soil),  Model del lliscament del sòl tou,  Model del sòl 

tou. 

- ANÀLISIS DE SEGURETAT: PHI-C REDUCTION. Es pot realitzar una anàlisi de seguretat 

en PLAXIS reduint els paràmetres de resistència del sòl. Aquest procés s'anomena Phi-c 

reduction [fig. 17] i es troba disponible com un tipus separat de càlcul. El càlcul de Phi-

c reduction haurà de ser seleccionat quan es vulgui calcular un factor de seguretat glo-

bal per la situació de què es tracti. Es pot dur a terme una anàlisi de seguretat després 

de cada fase de càlcul individual i, per tant, per a cada etapa de construcció. Però, cal 

tenir en compte que no es pot utilitzar una fase de Phi-c reduction com a fase de refe-

rència per una altra fase de càlcul, ja que sempre acabarà en un estat de trencament. 

Per això, es aconsella definir totes les anàlisis de seguretat al final de la llista de càlculs 

i utilitzar el paràmetre Start from phase com una referència per a la fase de càlcul per 

a la qual calcula el factor de seguretat. Quan es duu a terme una anàlisi de seguretat, 



39 

 

no es poden incrementar càrregues de manera simultània. De fet, Phi-c reduction és 

un tipus especial de càlcul plàstic. La introducció d'un increment de temps no és en 

general rellevant en aquest cas. Quan s'utilitza Phi-c reduction en combinació amb 

models de sòl avançats, aquests models es comportaran de fet com un model estàn-

dard de Mohr-Coulomb, atès que el comportament de rigidesa depenent de les tensi-

ons i els efectes de l'enduriment queden exclosos de l'anàlisi. En aquest cas, la rigidesa 

es calcula al principi de la fase de càlcul i es manté constant fins que s'ha finalitzat la 

mateixa. 

 

Figura 17. Imatge del procés de càlcul iteratiu realitzat per PLAXIS. 

Com podem extreure de les explicacions i les imatges anteriors, PLAXIS té moltes apli-

cacions i funcions que requereixen un gran coneixement del programa per tal d’executar-les 

correctament i extreure’n les conclusions correctes. No obstant, efectuant operacions que no 

comporten ser-ne un expert, s’obtenen resultats molt satisfactoris i que permeten establir 

patrons de comportament i/o fer-se una idea global i fiable de què passa en el terreny o es-

tructura estudiada [fig. 18].  

 

Figura 18. Exemple de resultat gràfic que s’obté de plaxis. 
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Cal comentar però, que PLAXIS no determina el temps que triga el terreny a assolir els 

diferents graus de consolidació. Com ja hem remarcat, és un programa que permet simular 

seccions o elements relativament senzills amb facilitat i donar uns resultats satisfactoris. 

 

3.2.3. Estimació de paràmetres 

Tenint en compte que a l’estudi geotècnic més detallat hi apareixen múltiples terrenys 

diferenciats però amb característiques i propietats molt similars entre sí, hem decidit agrupar-

los en tres tipus de terreny, tal com proposava l’estudi en l’apartat on es representaven dife-

rents talls5. 

Així doncs, hem anomenat A, B i R als tres tipus de terreny resultants. De l’R n’hem ex-

tret alguns  paràmetres d’un assaig realitzat en l’estudi geotècnic (densitat natural i saturada i 

la resistència al tall sense drenatge). Davant la impossibilitat de realitzar més assajos, les altres 

característiques del terreny tipus R i dels terrenys tipus A i B les hem fixat comparant les des-

cripcions literàries de cada capa presents a l’esmentat estudi, amb paràmetres tipus de ter-

renys semblants  de la bibliografia que es comenta en l’annex de l’informe. N’ha resultat el 

quadre següent [fig. 19]. 

 TIPUS A TIPUS B TIPUS R 

DENSITAT NATURAL (KN/m3) 19,5 20 19 

DENSITAT SATURADA (KN/m3) 21,5 22 21 

COHESIÓ (KN/m3) 300 10 50 

ANGLE FREGAMENT INTERN (º) 25 35 15 

Figura 19. Taula de característiques dels tres estrats de terreny presents en l’estudi. 

De totes maneres i sent conscients que hi ha paràmetres molt variables i d’altres que 

són difícils de determinar, però que els resultats no en depenen en excés, hem comprovat, 

variant cadascun dels valors per separat, si els resultats que obteníem amb PLAXIS variaven 

substancialment i comprometien les conclusions d’aquest apartat. Donat que el tipus de ter-

reny de menor qualitat és clarament el tipus R, hem realitzat aquestes modificacions única-

ment en aquest estrat [fig. 20]. Variant les propietats en 3 seccions representatives, les secci-

ons B (zona 1, terrenys R i B) , E (zona 2, terrenys R i A) i I (zona 1, terrenys R i B), hem obtingut 

els valors següents: 

 B (FS= 1,8503) E (FS=1,9987) I (FS=3,2096) 

Disminució densitat 17-19. FS= 1,9378 17-19. FS=2,0551 17-19. FS=  3,4507 

Augment densitat 21-23. FS= 1,7889 21-23. FS=1,5776 21-23. FS=3,0405 

                                                           
5
 Veure l’apartat Annex. 
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Disminució angle fregament 8º. FS= 1,833 7º. FS=1,6379 7º. FS=2,7927 

Augment angle fregament 40º. FS= 1,9013 30º. FS=1,9183 30º. FS=3,7211 

Augment mòdul E 30000. FS=1,8374 30000. FS=6,6295 30000. FS=3,2676 

Dismunició mòdul E 3333. FS = 1,8435 1000. FS=1,04 1000. FS=3,0837 

Augment  cohesió 80. FS= 1,9036 80. FS=2,98 80. FS=3,9995 

Disminució  cohesió 20. FS=1,29 20. FS=0,9834 20. FS = 1,8067 

Figura 20. Taula explicativa on es veu com afecta la variabilitat de característiques del terreny en l’FS. SI s’analitza 

en detall podem veure que variant els valors però mantenint-nos dins valors lògics en cadascun dels paràmetres, 

els coeficients de seguretat es mantenen similars. El valor que fa variar més el factor és la cohesió (en les dues 

últimes files), ja que podem comprovar que si la augmentem, el FS augmenta significativament, i si la abaixem, 

disminueix en un grau molt important. 

 L’aparició de factors de seguretat (FS, a la taula) és deguda al càlcul de Phi reduction 

realitzat amb plaxis. En aquest apartat apareixen per demostrar la importància de disposar 

d’unes dades fiables dels terrenys amb què treballes, o davant l’impossibilitat d’obtenir-les, de 

realitzar unes hipòtesis congruents. En el següent apartat comentarem la importància dels 

valors d’aquests factors. 

3.2.4.Casos d’aplicació i resultats 

Mitjançant el procediment de reducció de paràmetres6 hem obtingut els diferents 

graus de seguretat en les setze seccions estudiades [fig.21].  

 FASE 1. SITUACIÓ INICIAL FASE 2. AMB REBLERT 

 STEPS FS STEPS FS 

SECCIÓ A 50 0,8945 26 5,6841 

SECCIÓ B 53 1,8503 60 5,1314 

SECCIÓ C 65 2,0949 39 4,5256 

SECCIÓ E 36 1,9987 - - 

SECCIÓ F 18 3,0983 - - 

SECCIÓ I 35 3,2096 35 10,318 

SECCIÓ K 38 5,5341 56 5,788 

SECCIÓ L 48 2,08 50 3,1327 

SECCIÓ M 45 1,8893 33 4,3365 

SECCIÓ N 32 3,4597 50 4,2056 

SECCIÓ O 33 2,286 36 3,9742 

SECCIÓ P 40 1,9777 45 4,1969 

SECCIÓ V 34 3,1482 38 8,2156 

SECCIÓ W 30 3,4745 35 10,242 

SECCIÓ S 41 8,0682 - - 

SECCIÓ U 33 4,5521 - - 

Figura 21. Taula on es mostren els diferents factors de seguretat segons la secció i l’etapa constructiva 

                                                           
6
 Veure 3.2.2. Eina informàtica aplicada. PLAXIS 
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 Els “STEPS” o passos realitzats per PLAXIS en cadascun dels càlculs no tenen cap impor-

tància ni incidència, és a dir, els factors de seguretat són totalment independents dels passos 

que fa el programa per arribar a la situació just prèvia al trencament de la secció en concret. 

Que hi hagi grans diferències en el nombre d’iteracions no és rellevant. 

 Observant la taula, podem veure fàcilment, que un cop executat el reblert7, cap de les 

seccions estudiades presenten un factor de seguretat que pugui fer pensar que el talús pot ser 

inestable. En la secció L, on l’FS de la fase 2 és més baix, el punt que és crític segons PLAXIS és 

el punt de trobada entre el reblert i el talús de la part esquerra de la secció [fig. 22], considerat 

terreny natural. 

 

Figura 22. Imatge obtinguda de PLAXIS. Es mostra amb escala de colors la deformació angular dels diferents punts 

de la secció. 

 

3.2.5. Conclusions 

Podem considerar que PLAXIS ens ha proporcionat dades i representacions gràfiques 

que mostren informació determinant per a explicar el comportament de les zones analitzades. 

Creiem, doncs, que és possible analitzar l’estabilitat de talussos mitjançant PLAXIS seguint un 

procés senzill d’aplicació de conceptes relacionats amb l’estudi del sòl. És una aplicació  intuÏti-

va que et permet obtenir resultats significants a curt termini. 

L’anàlisi dels resultats obtinguts ens ha permès veure el comportament del terreny es-

tudiat i entendre’l i, a més a més, poder establir uns perquès de l’evolució del mateix . Mostra-

rem situacions concretes que conformen una idea general de l’estat del territori analitzat 

Degut a que el comportament de cadascuna de les seccions de la zona 1 o de la zona 2 

s’assembla molt, els comentaris seran generals per cada zona, i mostrarem imatges represen-

tatives. 

Zona 1 

Observant els desplaçaments que es produeixen [fig. 23] i que veiem representats en 

una escala de colors (es mostra l’escala en centímetres al lateral de la imatge), veiem que que 

                                                           
7
 Recordem que sols en la zona 1 
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els més accentuats es produeixen en la zona on hi ha més gruix de terraplenat. El programa 

també  dóna el valor de desplaçament màxim en la secció concreta, que en aquest cas és d’uns 

16 cm. 

 

Figura 23. Desplaçaments totals en la secció A representats mitjançant una escala de colors (a la llegen-

da de l’esquerra, els valors estan representats en cm) 

Tenint en compte que el tipus de terreny fet servir al terraplenar (tipus R) és el que 

presenta unes característiques més propenses a patir deformacions i moviments, trobem lògic 

que PLAXIS ens mostri un gràfic com aquest.  Aquesta imatge correspon a la secció A8. Fixant-

nos en les esquerdes que hi apareixen, constatem que van anar apareixent just en la zona on 

els moviments són més pronunciats. 

Així doncs, podem dir que la qualitat del terreny del terraplenat té una gran incidència 

en el comportament del conjunt i que la mala compactació i el seguiment deficient per part de 

la DF durant l’execució del mateix, són claus. 

PLAXIS  proporciona la màxima deformació de la secció estudiada [fig. 24] sense tenir 

en compte el temps que, a la realitat, trigaria el terreny a arribar a aquest hipotètic estat final. 

A més a més, pot fixar l’escala en què vols que es mostri aquesta deformació per tal de fer-la 

evident i avaluable; en aquest cas la proporció està augmentada 200 vegades, és a dir, que si 

haguéssim col·locat una imatge a l’escala proporcionada, gairebé no veuríem si hi ha deforma-

ció, ja que és de 3,9 cm tan sols. 

 

Figura 24. Deformació total de la secció B amb la proporció augmentada 200 vegades. 

                                                           
8
 Veure 3.2.1. Hipòtesis de càlcul 
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 Com en la imatge anterior, la mala qualitat del terreny de replè fa que s’accentuï la 

deformació on la capa de material R és més gruixuda (fletxes dobles de color verd). En definiti-

va, cal adoptar una solució de millora del sòl de replè o cal agilitzar-ne l’evolució de manera 

que es els moviments acabin el seu recorregut. 

 Abans de realitzar cap actuació de millora, els talussos executats eren d’uns 4 metres 

d’alt i tenien una pendent d’uns 60º, sense cap tractament ni superficial ni de millora de ter-

reny previst per tal d’assegurar-ne l’estabilitat. La tendència de moure’s [fig.25] es confirma 

clarament amb la representació mitjançant colors, l’escala de la qual està representada a la 

part dreta de la imatge. 

 PLAXIS ens determina que el desplaçament horitzontal màxim és d’uns 30 cm. Tal i 

com hem comentat en aquest mateix apartat, les esquerdes apareixen a uns 30-40 cm de 

l’aresta superior del talús, just on els colors de la imatge assoleixen els tons més vermellosos, 

és a dir, on els desplaçaments són els màxims. 

 

Figura 25. Desplaçaments horitzontals  en la secció C sense terraplè representats mitjançant escala de colors. 

 Clarament, aquest gràfic ens mostra la necessitat de frenar mitjançant alguna actuació 

la tendència del talús de moure’s cap a la dreta, tal i com s’ha fet9. Durant el període en què en 

el conjunt de talussos10 no hi va haver confinament, l’evolució del desplaçament horitzontal 

era constant i feia perillar no tan sols l’estabilitat dels parterres vegetals i del parc urbà re-

centment executat si no també la superfície de les voreres i el vial asfaltat del carrer de Sant 

Mateu, fet extremament perillós i que va provocar una preocupació molt important en els 

tècnis de l’Ajuntament d’Esplugues del Llobregat. 

 Un cop efectuat el replè [fig. 26] veiem que la distribució de colors en la imatge ha 

canviat substancialment: en el centre del replè hi ha una franja on el moviment tendeix a 0, 

fins al nivell on arriba el terraplenat, els desplaçaments es redueixen molt i la reducció en 

                                                           
9  Veure 2.4. Actuacions de reparació fetes fins l’actualitat 

10
 Veure 3.1. Plantejament dels casos 
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l’altura del talús augmenta molt el factor de seguretat11 . De PLAXIS obtenim un desplaçament 

màxim d’uns 15 cm, que, observant la imatge deduïm que es produeix en la part alta del talús, 

no confinada. 

 

 

Figura 26. . Desplaçaments horitzontals  en la secció C amb terraplè representats mitjançant escala de colors. 

 Hem comprovat, doncs, que mitjançant aquesta rectificació en l’acabat del conjunt de 

l’obra, s’ha solucionat la inestabilitat dels talussos en els punts on el factor de seguretat obtin-

gut en primera instància feia preveure esllavissaments (per exemple la secció A passa d’un FS 

de 0,89 a un de 5,83)12. En canvi, la mala qualitat de la capa R segueix provocant deformacions 

excessives ja que el confinament no repara aquesta deficiència. 

 Creiem important mostrar la secció I13, ja que és la més propera al carrer de Sant Ma-

teu. En aquesta imatge també es mostra la deformació màxima (les fletxes liles mostren el 

desplaçament concret de 3 punts concrets) que pot assolir el terreny [fig. 27] però amb una 

escala 1/10. Es pot apreciar clarament aquí també on és dèbil el talús: on el terraplè té més 

gruix.  

 

Figura 27. Deformació en la secció I amb una proporció augmentada 100 vegades. 
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 La deformació màxima en aquest cas és de 7 cm. El gruix màxim del terraplè a l’aresta 

del cap del talús és d’uns 9 metres. Com en el cas genèric comentat, la falta de confinament fa 

que hi hagi una forta sensació d’inestabilitat. 

 Per concloure les conclusions obtingudes analitzant les seccions situades a la zona A, 

és imprescindible mostrar una imatge que il·lustra perfectament el procediment emprat per 

obtenir cadascun dels factors de seguretat de les seccions [fig. 28 i fig. 29]. 

 Recordem que consisteix en reduir progressivament les propietats del terreny que el 

fan resistent, indefinidament. Manualment, cal realitzar les iteracions necessàries perquè els 

càlculs cessin molt poc abans del trencament, obtenint així un coeficient de seguretat extre-

mament proper al real. La figura 24 correspon a aquest moment.  

 

 

Figura 28. Superfície de lliscament en la secció I grafiada ressaltant els punts de més deformació angular 

 L’escala de colors ens mostra, en aquest cas, la deformació angular que es produeix en 

cadascun dels punts de la malla definida en aquesta secció (es pot veure a la figura 23), com en 

el cas anterior des del blau, mínima deformació, al vermell, máxima deformació. 

 PLAXIS ens proporciona una superfície de lliscament molt clara. La superfície, si consi-

derem el sistema de tres dimensions, on els successius factors de seguretat dels diversos punts 

calculats són més baixos. En definitiva, la superfície per on hauria estat més probable el tren-

cament del terreny en cas de no haver realitzat l’actuació de reparació comentada anterior-

ment14. 

 Un cop realitzat el terraplenat [fig.25] i havent realitzat el mateix càlcul, la imatge que 

mostra el programa és ben diferent. L’arc de trencament té un gruix molt superior al de la figu-

ra 24, determinant una superfície de lliscament molt més difuminada. A més a més, mantenint 

la mateixa escala de colors, els tons que predominen són molt propers al blau que predomina 

a la resta de la imatge: el marge de seguretat ha augmentat sensiblement. 
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Figura 29. Superfície de lliscament de la secció I un cop s’ha realitzat el terraplenat. 

 Mitjançant aquesta comparació queda clar quin efecte té el replè realitzat. Redueix 

molt l’altura del talús, el converteix en un talús molt més estable15 i que no ofereix cap tipus de 

perill pel vial i la vorera propers. En la resta de seccions analitzades el canvi en la superfície 

crítica és similar i, encara que en algun cas (secció A) el talús resultant segueix tenint una altu-

ra al voltant 1,5 metres, en general l’actuació realitzada garanteix una estabilitat que supera 

àmpliament l’exigida segons normativa. 

Zona 2 

Tot i que el tipus de terreny natural existent en la zona 216 té unes característiques 

lleugerament diferents que el de la zona 1, el replè realitzat per la constructora encarregada 

de les obres té les mateixes característiques en ambdues zones. Lògicament també té deficièn-

cies de compactació, una composició inadequada i una posta en obra. Per això no s’ha cregut 

necessari exposar dues vegades les conclusions que coincideixen en totes dues zones i s’ha 

optat per mostrar resultats o solucions obtingudes a partir de PLAXIS que són exclusives 

d’aquesta zona. 

Com es pot veure a la imatge [fig. 30] en color blau, hem tingut en compte els pavi-

ments executats i el mur de bloc prefabricat de formigó, armat verticalment. Aquests elements 

tenen una rigidesa i unes propietats molt diferents a les d’un sòl i en conseqüència haver-los 

inclòs condiciona PLAXIS alhora de realitzar la simulació. 

La figura ens mostra la màxima deformació que, segons l’aplicaci informàtica, pot arri-

bar a tenir la secció analitzada (la proporció està augmentada 100 vegades). Tenint en compte 

que el gruix de terraplè (sòl tipus R) just sota l’aresta de coronació del talús ronda els 6 metres, 

la deformació més veiem que es produeix en aquest punt. 
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Cal fixar-se però, en la densitat de malla de la imatge, en les diferències entre la super-

fície dels triangles que conformen aquesta xarxa. En totes les seccions he refinat més la malla 

en els punts on consideràvem que un anàlisi més detallat era més important. Per exemple, en 

aquesta secció hem cregut que calia controlar l’estrat de terreny tipus R i el paviment asfàltic 

(on han aparegut les esquerdes). 

 

Figura 30. Imatge de la deformació màxima que podria assolir la secció E, en una proporció 1/100 

De totes maneres, el fet d’haver establert una rigidesa elevada i haver limitat la de-

formació en el paviment de formigó (situat a la dreta del mur en la figura 26), després d’haver 

provat diverses variacions, ha fet que PLAXIS consideri aquest element com a indeformable i 

que el resultat obtingut no s’adeqüi amb el que teòricament calia esperar. Per això, conside-

rem que aquest resultat no és tan ajustat al què passaria realment in situ si no s’actués per 

parar-ne l’evolució. 

El màxim desplaçament horitzontal en la zona 2 [fig. 31], segons els càlculs informàtics 

realitzats, podria arribar als 30 centímetres. La representació del moviment del terreny mitjan-

çant fletxes, en aquest cas, dóna una sensació equívoca, ja que el fet que s’hagi definit el pa-

viment asfàltic existent, provoca que PLAXIS mostri una densitat de fletxes molt superior a la 

que mostraria si aquest paviment no hi fós. No vol dir però, que el desplaçament sigui major, 

ens hem de fixar en el mòdul, la direcció i el sentit de cadascuna de les fletxes.  



49 

 

 

 

Figura 31. Desplaçaments horitzontals en la secció E mostrats mitjançant fletxes. 

Tot i aquesta previsió de moviment que cal tenir molt en compte, fixant-nos en el fac-

tors de seguretat obtinguts en les seccions17 veiem que el més baix és 2, és a dir que, en prin-

cipi, mitjançant un control periòdic adequat del moviment i de les propietats del terreny no cal 

alertar-se si les dades obtingudes no denoten un imminent canvi en el comportament del sòl 

de la zona. 

 No obstant, les esquerdes observades18 creiem que estan directament relacionades 

amb la tendència del replè a desplaçar-se en el sentit de la pendent del talús. Són esquerdes 

paral·leles a l’aresta de coronació del talús.  

 A més a més de patir una obertura horitzontal, s’ha observat que hi ha un enfonsa-

ment en la part dreta de l’esquerda, cap on el gruix de replè creix.  Tal i com hem comentat en 

l’anàlisi i les conclusions de la zona A, la mala qualitat del sòl tipus R, la compactació deficient,  

i el gruix de 7 metres provoquen que el terreny encara no hagi assolit l’estabilitat que hauria 

de tenir si s’hagués posat en obra correctament.  

 Finalment, creiem que cal prendre una determinació per tal d’impedir que la tendència 

dels talussos, tan el la zona 1 (tot i que s’ha fet el terraplenat de la depressió) com en la zona 2, 

segueixi i acabi per ser un problema de més difícil solució. 
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3.3. Anàlisi de la consolidació terreny 

3.3.1. Hipòtesis de càlcul 

Per tal d’aproximar l’assentament i la velocitat de consolidació del conjunt de les dues 

zones analitzades i determinar en quin punt es troben en data de redacció de l’estudi, s’han 

escollit 5 punts representatius. Tres en la Zona 1 [fig. 32] i dos en la Zona 2 [fig.33].  

 

Figura 32. Ubicació dels punts analitzats per determinar la consolidació en la zona 1. 

 

 

Fig. 33. Ubicació dels punts analitzats per determinar la consolidació en la zona 2 

S’han analitzat les consolidacions dels punts on el gruix del terraplenat és més elevat, 

ja que aquesta capa té una densitat baixa, més porositat que la desitjada i una resistència 

anormalment reduïda, es preveu que siguin els punts on la consolidació és més crítica. 
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Per obtenir resultats s’han realitzat càlculs numèrics fent servir el plantejament adi-

mensional i la formulació que se’n deriva. Per tal d’analitzar la situació més desfavorable s’ha 

suposat que el sòl estava saturat. S’ha près aquesta opció per obtenir els valors de la màxima 

consolidació possible en cada punt. 

És important remarcar que just després de períodes de diversos dies de pluja el terreny 

conservava una humitat molt alta i aquesta trigava diversos dies a remetre, cosa que reforça el 

fet de considerar com a situació crítica el sòl amb un grau de saturació molt proper a la unitat.  

3.3.2. Estimació de paràmetres 

Com ja ens hem trobat alhora d’analitzar l’estabilitat dels talussos i s’ha comentat en 

l’anterior apartat19, per tal de quantificar la consolidació és necessari disposar de les caracte-

rístiques concretes de cadascun dels terrenys presents als punts analitzats. El fet de no tenir 

aquesta informació i la impossibilitat d’obtenir-ne de fiable mitjançant la realització dels assa-

jos adequats, ha fet que hàgim hagut de establir uns valors teòrics per a la majoria dels parà-

metres de cadascun dels estrats.  

Així doncs, les hem fixat comparant les descripcions literàries de cada capa presents a 

l’estudi geotècnic, amb paràmetres tipus de terrenys semblants de la bibliografia que es co-

menta en l’annex de l’informe i amb els resultats que ens anaven donant els càlculs: degut al 

desconeixement de les propietats dels sòls, segons quins valors proporcionaven uns resultats 

desmesurats i totalment improvables, així que s’han adoptat valors amb què obtens resultats 

possibles i predibles considerant una consolidació tipus. N’ha resultat el quadre següent [fig. 

34]. 

  R A B 

Em  t/m2 (v=0,3) 420,036 686,28 1155,96 

γn t/m3 1,9 1,95 2 

cv  cm2/s 0,0042 0,0014 0,0012 

K  cm/s 0,000050 0,000010 0,000005 

γh t/m3 1 1 1 

Figura 34. Taula de paràmetres relacionats amb la consolidació, dels tres tipus de sòl considerats. 

Dels paràmetres desconeguts, la permeabilitat és la que ens ha plantejat més dubtes 

pel fet que pot oscil·lar moltíssim dins un tipus més o menys semblant de material. 

Una altra de les dades que desconeixem és el gruix real de l’estrat base (en la zona A, 

el tipus A i en la zona B, el tipus B). Ressaltant altre cop que les incidències més remarcables 

considerem que es poden trobar en el terreny de replè, hem establert una profunditat estàn-

dar de l’estrat [fig. 35] ja existent en cadascun dels punts estudiats: 15 metres. L’alçada del 
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replè és l’adequada en cada cas, ja que mitjançant l’estudi geotècnic i les seccions que hem 

realitzat obtenim el gruix exacte de terraplenat en cada punt20.  

 

 PC2 PC3 PC5 PC6 PC4 

hterraplè (m) 8,5 7,4 4,4 4 8,1 

hestrat natural (m) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Figura 35. Taula dels gruixos escollits en l’estudi de la consolidació dels 5 punts esmentats 

3.3.3. Resultats 

Com ja s’ha especificat en part a l’anterior apartat, els resultats obtinguts són fruit de 

l’aproximació realitzada tenint en compte els factors que intervenen en el procés de consoli-

dació en aquest cas.  

Fixant-nos en les fotografies de l’evolució de les dues zones estudiades, el ritme 

d’aquesta evolució, les característiques dels diferents sòls que ens hi hem trobat i consultant 

bibliografia21, hem donat per bons els assentaments totals en l’estrat existent considerat[fig. 

36] tractant com a sobrecàrrega el gruix de terraplè considerat. 

St (estrat existent) 0,210 0,187 0,188 0,170 0,200 

Figura 36. Taula d’assentaments totals en l’estrat existent (m). 

 Per obtenir els assentaments en la capa de terraplè hem dividit la profunditat del ter-

reny tipus R, en cada cas, en 7 parts. Així doncs, la setena part situada a més profunditat, rep la 

sobrecàrrega de les 6 setenes parts restants situades just a sobre. La segona setena part més 

profunda, rep sobrecàrrega de 5 setenes parts, la tercera més profunda, té una sobrecàrrega 

de 4 setenes parts i així successivament fins arribar a la darrera. A la taules següents mostrem 

el gruix de càlcul (setena part del gruix total en cadascun dels punts) [fig. 33] i els assenta-

ments desglossats amb la suma total [fig. 37], sempre en cada punt per separat. 

Gruix (1/7 del gruix de cada terraplè) 1,214 1,057 0,629 0,571 1,157 

Figura 37. Gruix d’una setena part de la capa de terraplè en cada cas (m). 

 PC2 PC3 PC5 PC6 PC4 

S1a capa (inferior) 0,040 0,030 0,011 0,009 0,036 

S2a capa 0,033 0,025 0,009 0,007 0,030 

S3a capa 0,027 0,020 0,007 0,006 0,024 

S4a capa  0,020 0,015 0,005 0,004 0,018 

S5a capa 0,013 0,010 0,004 0,003 0,012 

S6a capa  0,007 0,005 0,002 0,001 0,006 

S7a capa (superior) - - - - - 
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St estrat terraplè 0,140 0,106 0,038 0,031 0,127 

Figura 38. Gruix d’una setena part de la capa de terraplè en cada cas i  

suma de l’assentament total en el replè (m). 

Així doncs, sumant els resultats dels assentaments dels dos estrats en què hem dividit 

cadascun dels punts estudiats, obtenim l’assentament total [fig. 39] que patirà cadascun dels 

punts, de moment, sense fixar-nos en el temps que trigaran a assolir-lo. 

 PC2 PC3 PC5 PC6 PC4 

S TOTAL 0,350 0,289 0,220 0,197 0,327 

Figura 39. Assentament total en cada punt estudiat (m). 

Així doncs, s’ha procedit mitjançant l’aplicació de la teoria de consolidació unidimensi-

onal de Terzaghi a determinar el temps que faria falta perquè es produïssin els citats assenta-

ments. Aquest procés calcula l’evolució d’un estrat fent servir un paràmetre anomenat temps 

addimensional (T). 

Degut a les característiques del terreny que sabem i als paràmetres que hem agafat 

com a vàlids en els anteriors processos de càlcul, veiem que segons el mètode de càlcul utilit-

zat, els assentaments en les dues zones estudiades s’estan produïnt lentament i que en 

l’actualitat es  troben encara en una fase inicial del procés [fig. 40, fig. 41, fig. 42, fig. 43, fig. 

44]. El les taules següents, que corresponen a 5 periodes de temps diferents, es veu l’evolució 

que tenen els assentaments en cadascun dels punts des d’una fase inicial fins gairebé arribar al 

100% de la consolidació.  

 PC2 PC3 PC5 PC6 PC4 

t1 [mesos] 2 2 2 2 2 

T1 0,0106 0,0112 0,0139 0,0141 0,0108 

U1 (T<0,2) 0,1161 0,1192 0,1329 0,1341 0,1173 

S (estrat existent) [m] 0,0243 0,0218 0,0243 0,0223 0,0234 

S (terraplè)[m] 0,0163 0,0127 0,0050 0,0042 0,0149 

S (total) [m] 0,0406 0,0344 0,0293 0,0264 0,0383 

Figura 40. Assentaments en els punts estudiats al cap de 2 mesos de la finalització del replè. 

 PC2 PC3 PC5 PC6 PC4 

t2 (mesos) 5 5,6 4,5 4,4 5,8 

T2 0,0265 0,0313 0,0312 0,0311 0,0313 

U2 (T<0,2) 0,1836 0,1995 0,1993 0,1989 0,1997 

S (estrat existent) [m] 0,0385 0,0364 0,0364 0,0330 0,0399 

S (terraplè)[m] 0,0257 0,0212 0,0075 0,0062 0,0254 

S (total) [m] 0,0642 0,0576 0,0439 0,0392 0,0653 

Figura 41. Assentaments en els punts estudiats al cap entre 4,4 i 5,8  mesos, segons el punt estudiat,  de la finalit-

zació del replè, respectivament. 
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 PC2 PC3 PC5 PC6 PC4 

t3 (mesos) 24 24 24 24 24 

T3 0,1271 0,1340 0,1664 0,1696 0,1296 

U3 (T>0,2) 0,4076 0,4176 0,4624 0,4665 0,4112 

S (estrat existent) [m] 0,0854 0,0762 0,0845 0,0775 0,0821 

S (terraplè)[m] 0,0571 0,0443 0,0174 0,0145 0,0523 

S (total) [m] 0,1425 0,1205 0,1018 0,0920 0,1344 

Figura 42. Assentaments en els punts estudiats al cap de 24 mesos de la finalització del replè. 

 PC2 PC3 PC5 PC6 PC4 

t4 (mesos) 75 75 75 75 75 

T4 0,3973 0,4188 0,5201 0,5299 0,4050 

U4 (T>0,2) 0,6958 0,7115 0,7754 0,7807 0,7016 

S (estrat existent) [m] 0,1458 0,1298 0,1417 0,1297 0,1401 

S (terraplè)[m] 0,0975 0,0755 0,0291 0,0242 0,0892 

S (total) [m] 0,2433 0,2053 0,1708 0,1539 0,2293 

Figura 43. Assentaments en els punts estudiats al cap de 75 mesos de la finalització del replè. 

 PC2 PC3 PC5 PC6 PC4 

t5 (mesos) 250 250 250 250 250 

T5 1,3242 1,3959 1,7337 1,7662 1,3501 

U5 (T>0,2) 0,9691 0,9741 0,9888 0,9896 0,9710 

S (estrat existent) [m] 0,2031 0,1777 0,1807 0,1644 0,1939 

S (terraplè)[m] 0,1357 0,1034 0,0371 0,0307 0,1235 

S (total) [m] 0,3388 0,2811 0,2178 0,1951 0,3174 

Figura 44. Assentaments en els punts estudiats al cap de 150 mesos de la finalització del replè. 

Fixant com a data d’inici de la consolidació el passat 14/01/2009, data que es va posar 

en servei el conjunt del recinte22, els resultats obtinguts ens diuen que els assentaments evolu-

cionaran fins principis de l’any 2022, aproximadament. 

3.3.4. Conclusions 

Primer de tot, volem fer notar que uns assentaments de 0,20 a 0,35 metres són molt 

importants i que cal donar-los molta rellevància. Que la cota del terreny variï entre un i dos 

pams, segons en quin punt del Parc Urbà estudiat ens trobem, vol dir que el terreny és inesta-

ble i que cal fer-ne un seguiment. Cal considerar la zona com a perillosa i aplicar-hi algun mè-

tode que en solucioni el problema. 

Un resultat que crida l’atenció i exemplifica la diferència entre de propietats entre els 3 

terrenys estudiats, dos tipus d’estrats existents i l’estrat de terraplenat, considerat en tots els 

casos de les mateixes característiques, és el valor numèric dels assentaments.  
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Donat que el terreny tipus R és el que presenta pitjors característiques i té menys qua-

litat, és lògic que apareguin els majors assentaments totals en els punts on el gruix d’aquest 

estrat és més important, en els punts 2 i 4, tot i que hem considerat el mateix espessor d’estrat 

base (A o B segons el cas) en ambdós casos. Conseqüentment, també és en aquests dos punts 

on l’assentament de la capa terraplenada és superior. Mitjançant dos exemples, descriurem, 

ara, perquè creiem que els resultats s’assemblen bastant als que havíem previst. 

En el PC2, el gruix  total considerat és de 23,5 m dels quals 8,5 m són de sòl de replè, 

un 36 % i l’assentament total calculat és de 0,35 m, dels quals 0,14 m. pertanyen al terraplè, un 

40 %. En el PC5, el gruix total considerat és de 19,4 m. dels quals 4,4 m. són de capa R, un 22%,  

i l’assentament calculat és de 0,225 m. dels quals 0,038 pertanyen al replè, un 17 %. 

El petit anàlisi exposat en el paràgraf anterior demostra que el terreny aportat en 

l’obra, la capa R, és molt més deformable que qualsevol dels dos terrenys existents perquè es 

va fer servir un procés inadequat durant la seva posada en obra.  

Tot i tenir una pre-càrrega molt més important (8,5 i 4,4 metres respectivament), i un 

gruix d’estrat ja existent del doble (PC2) i del triple (PC5), la consolidació resultant en aquest 

estrat , en proporció, és molt menys important del què podríem esperar. En el PC5 el percen-

tatge d’assentament del terraplè és menor que la de l’estrat existent degut a que el gruix de 

terraplè és petit, però en el PC2, el tan per cent de consolidació del replè supera fins i tot el de 

l’estrat existent. Insistim en què la pre-càrrega considerada és molt superior en les capes exis-

tents A i B. 

Respecte al temps de consolidació i tenint sempre present que les dades utilitzades 

per realitzar els càlculs provenen d’una hipotèsi feta per suplir la falta d’informació de les ca-

racterístiques reals dels diferents terrenys, el què ens mostren els resultats és que la consoli-

dació en les dues parcel·les treballades serà lenta i durarà entre 15 i 25 anys, si atorguem un 

marge d’error generós als nostres càlculs que ens diuen que seran 20. 

Actualment han passat dos anys i mig des de la data fixada com a inici, és a dir, que se-

gons les suposicions que hem fet, la consolidació s’hauria d’haver produït en un 45 %, aproxi-

amadament, com podem veure en la taula de la figura 36. Encara s’haurien de produir assen-

taments importants, doncs. 

No obstant, veiem que el ritme en la consolidació (sempre parlant de tots 5 punts ana-

litzats) variarà des del moment inicial fins que presumiblement arribarà al final [gràfic 1]. 
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Gràfic 1. Evolució de U (% de consolidació). 

Així doncs, els moviments més ràpids ja s’han produït (ara mateix ens trobem aproxi-

madament al mes 40) i l’evolució a partir d’aquest punt seria molt més pausada si no es realit-

zés cap tipus de reparació o acceleració artificial del procés.  S’allargaria el procés uns anys 

més. Els dos replenats, de les zones A i B, patirien petites deformacions que periòdicament 

s’anirien reflectint en els paviments que coronen els estrats (asfalt, vorera amb panot, formigó 

fratasat) mitjançant esquerdes, separacions en el pla horitzontal i desplaçaments verticals 

entre vores de les fissures. 
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3.4. Presència d’aigua no deguda al nivell freàtic 

3.4.1. Hipòtesis 

La puntualització feta a l’estudi geotècnic més complet de què disposem indica que 

l’única aigua present en el terreny (trobada al sondeig S-3 a 10,2 metres de profunditat [fig. 

45]) “no es considera com a nivell freàtic si no com a aigües d’infiltració que s’acumulen als 

nivells de la base del reblert... aquesta aigua podria tenir aportacions d’algun col·lector de cla-

vegueram” ens va empènyer a pensar que hi poden haver col·lectors antics que no s’hagin 

retirat i que poden estar en mal estat i abocar part de l’aigua al terreny.  

 

Figura 45. Ubicació del sondeig S3. 

3.4.2. Procés de recerca 

Es va procedir a recercar documentació a través de la Direcció d’Obra, del document 

d’As Build facilitat per la contructora COPISA, executora de l’obra, i a través del Departament 

de Manteniment i Espai Públic de l’Ajuntament d’Esplugues del Llobregat, amb el responsable 

del qual, el Sr. Josep Maria González, es va mantenir una entrevista al mateix Ajuntament 

d’Esplugues del Llobregat. 

Cal puntualitzar que en la zona 2 d’estudi, no creiem que aquesta causa formi part de 

les raons per les quals es produeixen moviments ja que no hi ha cap col·lector ni cap altre ele-

ment que pugui aportar aigua al subsòl a la zona. 

3.4.3. Anàlisi i conclusions 

Dins la documentació gràfica històrica (antiga, dels arxius de l’Ajuntament), es va veure 

que per la zona 1 estudiada hi passa un gran col·lector d’un diàmetre de 1500 mm. que cana-

litza, interceptant-lo just sobre la Ronda de Dalt, B-23, l’antic Torrent de la Moneda. El traçat 

d’aquest col·lector passa pel mig de l’àmbit de l’obra passant pel costat de la depressió de 
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terreny en l’actualitat terraplenada23 [fig. 46 i fig. 47] seguint carrer Sant Mateu avall, en direc-

ció la SE Collblanc, fins anar a trobar el Terme Municipal de l’Hospitalet del Llobregat. 

 

Figura 46. Traçat del col·lector des del nord-oest de la ronda de Dalt fins arribar gairebé a la SE COLLBLANC, direc-

ció sud-est. Els carrers ressaltats en vermell són Sant Mateu i la Carretera de Collblanc, de dalt a baix. És un plànol 

d’abans de l’obra que tractem, es veuen les pistes de tenis de l’antic club de Tennis Reixach. 

 

Figura 47. Imatge ampliada requadre vermell marcat en la figura 41. El col·lector existent, degut a la previsió de 

construir en el requadre groc habitatges de prot. oficial, es va desviar:  nou traçat grafiat en color verd. 

                                                           
23

 Veure 3.2.1. Hipòtesis de càlcul 
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 Com hem mostrat en l’anterior figura, en el projecte es va preveure desviar el 

col·lector de diàmetre 1500 per permetre la construcció, en l’àrea marcada en color groc, d’un 

conjunt d’habitatges de protecció oficial. Encara que durant l’obra es va mantenir un segui-

ment acurat per part de la Direcció Facultativa, de totes les tasques a executar i en especial de 

les feines que podien desembocar en deficiències importants en l’obra, de l’execució d’aquest 

desviament no es tenen, estranyament, ni dades ni fotografies del procés concret. En definiti-

va, no es pot demostrar que, o bé el tram de col·lector inservible es va retirar o bé es van tapi-

ar ambdós extrems del mateix. Havent analitzat la qualitat de replè realitzat, no considerem 

desencaminat pensar que no s’ha donat una solució correcte al tub de 1500 mm de diàmetre. 

Així doncs, ens hem fixat amb la xarxa de sanejament existent en la zona. 

 L’antic carrer Sant Mateu disposava d’un col·lector de recollida d’aigües [fig. 43] que, 

com que no interferia en l’execució de l’obra, no es va retirar. Tampoc es van tapiar els dife-

rents embornals per evitar que la recollida d’aigua es seguís fent. Sobreposant el carrer Sant 

Mateu antic i el nou traçat del carrer, veiem que hi ha una gran diferència, en planta. Alhora, 

fiant-nos de la informació proporcionada per l’Ajuntament, sabem que, a part del col·lector del 

carrer, a la zona no hi ha cap altra conducció de clavegueram.  

 L’única manera lògica de desaiguar el col·lector de color blau [fig. 48], era conduir les 

aigües al tub que substitueix l’antic Torrent de la Moneda. 

  

 

Figura 48. En color blau, l’antic col·lector seguint el traçat de l’antic carrer Sant Mateu (en taronja). El col·lector 

existent (en vermell) mostrat en la figura 42 i el traçat (en color ataronjat) que presumiblement té la connexió 

entre el col·lector blau i el vermell. 

 Efectivament, en l’antiga documentació gràfica on es reflecteix la xarxa de clavague-

ram del sector estudiat hi ha un col·lector [fig. 49 i fig. 50], que anomenarem d’enllaç, que 

connecta el clavagueram de l’antic carrer Sant Mateu amb el col·lector de 1500 mm. de diàme-
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tre (ressaltat en el croquis anterior), passant just sota la zona on ara hi ha l’enfonsament i les 

esquerdes més exagerades.  

 

Figura 49. Plànol de l’arxiu de l’Ajuntament d’Esplugues del Llobregat on, ressaltat amb vermell, hi ha marcat el 

col·lector de 1500 i una previsió de connexió, que, amb text, es descriu que prové del carrer Sant Mateu, però 

sense tenir dades exactes del traçat. 

 

 

Figura 50. Plànol de l’arxiu de l’Ajuntament d’Esplugues, més antic que el que es mostra en la figura anterior. 

Aquí també apareix el carrer Sant Mateu, les diverses pistes de tenis i la connexió prevista entre col·lectors, d’uns 

75 metres. 

Com es pot comprovar, la documentació on hi ha grafiat el suposat col·lector d’enllaç 

és antiga (des de l’Ajuntament no se’ns va poder precisar la data exacta del plànol).  Tampoc, 
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segons el tècnic entrevistat, es pot assegurar que el traçat en planta marcat del suposat 

col·lector sigui exacte. 

És a dir, que la presència d’aquest col·lector que desaiguava la superfície de l’antic car-

rer de Sant Mateu la trobem totalment lògica, ja que per cota i per diàmetre sembla coherent 

connectar el clavegueram d’un carrer, que a més a més queda en una zona amb molt poca 

densitat de sanejament, amb el col·lector general [fig. 46] que si que sabem exactament per on 

passa. 

Alhora, unes de les actuacions executades en l’obra, fou variar el traçat del col·lector 

existent de 1500 mm. [fig. 47]. No es té documentació ni gràfica, ni en cap acta de visita d’obra 

del moment en què es va efectuar el canvi efectiu de traçat. 

 Un cop les aigües ja circulaven pel nou traçat, no es té ni referències ni cap escrit en 

què es demostri què es va fer amb els metres de col·lector vell ja inutilitzat ni amb el col·lector 

d’enllaç. Des de la constructora COPISA no s’ha volgut transmetre informació del punt de 

l’obra en què es va efectuar el canvi de col·lector. Durant algunes converses amb els responsa-

bles de l’obra, van desviar el tema i van acabar dient que no disposaven de cap reportatge 

fotogràfic ni cap documentació tècnica del procés concret. Ni en els arxius de la DF ni en les 

actes d’obra hi hem trobat cap document o punt que hi fés referència. 

 Degut a les coincidències i als indicis que hem desenvolupat, concloem que és molt 

possible que no es donés una solució correcte al tram de col·lector sense ús. Pot ser que no es 

retirés i que tampoc es tapiessin les dues entrades del mateix per impedir que hi entrés aigua i 

terres. 

 Aquest mal estat del tub pot provocar arrossegament del terreny o un comportament 

del sòl dels voltants totalment diferent a l’habitual. Per tot això, creiem que una part dels mo-

viments en aquesta zona A poden ser deguts a la mala solució donada al canvi de traçat dels 

col·lectors existents. Cal esbrinar realment què es va fer en aquest punt. 
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4. PROPOSTA DE SOLUCIONS PER CADASCUNA DE LES CAUSES 

4.1. Opcions d’estabilització de talussos 

 4.1.1. Introducció 

 Remetent-nos als resultats que hem obtingut en l’apartat on hem analitzat les causes 

de les esquerdes existents, creiem que és necessari augmentar la seguretat dels talussos.  

 Partint del quocient entre forces estabilitzadores i forces desestabilitzadores, cal 

buscar la manera d’aplicar mesures de correcció que n’augmentin el resultat. 

 Dins el conjunt de forces desestabilitzadores la més important serà, en la majoria dels 

casos, la massa lliscant, el component del pes del sòl que forma el talús que va en la direcció i 

sentit del lliscament, a la que se li poden sumar possibles càrregues transmeses per 

fonamentacions d’estructures, no en el nostre cas, i l’empenta hidrostàtica de l’aigua 

dipositada en esquerdes. 

 Tenint en compte que la cohesió en general tindrà poc pes, un augment de la tensió 

normal o una disminució de la pressió d’aigua, produiran ràpidament un augment de 

resistència del terreny. Així doncs, passarem a descriure diversos dels procediments que cal 

aplicar per a corregir amb èxit la seguretat dels talussos i després analitzarem quin és 

l’adequat per a aplicar-lo en el nostre cas. 

 4.1.2. Dèscarrega al cap i càrrega al peu de talús 

 Si el cas concret en què ens trobem ens ho permet, la mesura més efectiva per 

estabilitzar un talús és modificar la seva geometria. La manera de fer-ho és retirar material del 

cap del talús i col·locar material, moltes vegades el mateix, al peu del mateix talús, produint 

així un efecte doble: disminueixes el pes on és una força desestabilitzadora i l’augmentes on és 

un component estabilitzador. 

 Utilitzar el concepte de línia neutra (Hutchinson, 1977) permet precisar les zones del 

talús on desmuntar o terraplenar, ja que divideix el talús en dues parts diferenciades. Per 

situar aquesta línia en cada talús cal veure com reacciona el factor de seguretat (per exemple 

tal i com l’hem analitzat1) aplicant en diferents punts del talús d’estudi una força de 

compressió aplicada verticalment. Així doncs, si el factor de seguretat, la línia neutra estarà per 

sota del punt d’aplicació de la força i si augmenta, es trobarà per sobre. Lògicament, per 

determinar exactament on es troba, haurem de trobar el punt on el factor de seguretat no 

varia tot i aplicant-hi la força vertical de compressió. 

 No obstant, algunes vegades en comptes de trobar una línia neutra, resulta que es 

tracta d’una zona neutra que separa les zones de càrrega i descàrrega del talús. 

 Com mostra el croquis [fig. 51], en alguns casos la zona neutra pot tenir una dimensió 

molt més gran en amplada que les zones on s’ha d’actuar, carregant o descarregant. 

                                                           
24

 Veure 3.2. Anàlisi de l’estabilitat dels talussos 
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Figura 51. Exemple de determinació de les diferents zones en un talús. 

 Donat que el mecanisme de resistència és variable a curt i llarg termini, la línia neutra 

no es manté en la mateixa posició al llarg del temps. En general, ascendeix pel talús fins arribar 

a una situació final que serà definitiva corresponent al comportament drenat del material de 

què està fet el talús. 

 4.1.3. Variació de la pendent existent en el talús 

 Aquesta opció no deixa de ser una variant de l’opció que hem plantejat just 

anteriorment. Si estem estudiant un talús de gran longitud, la opció de disposar bermes en 

intervals regulars suposa aventatges importants tan alhora de construir-lo com alhora de 

millorar-ne el comportament un cop en ús. 

 4.1.4. Drenatge de la superfície de trencament 

 Tal i com hem esmentat a la introducció d’aquest apartat, la disminució de pressió de 

l’aigua augmenta la resistència del terreny i en conseqüència l’estabilidad del talús. Per tan, el 

drenatge és un tractament de molt pes dins les mesures de correcció. Les úniques excepcions 

es donen quan es pot garantir que la situació del talús serà permanentment drenada. 

 Las mesures de drenatge profund necessàries per aconseguir una disminució 

significativa de les pressions intsersticials són moltes vegades complicades d’aplicar. Hi ha 

mètodes utilitzats amb assiduïtat com els drens horitzontals, pous verticals de drenatge per 

gravetat o bombeig o túnels de drenatge [fig. 52]. En esllavissades traslacionals de moderada o 

poca profunditat són extremament efectius els drens – rasa plens de graves, sempre que 

arribin a la superfície de lliscament. 

 

 Figura 52. Exemple de tipus de drenatge. 
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 L’objectiu del drenatge superficial, també molt important, no és directament disminuir 

les pressions d’aigua del terreny, però redueix la possibilitat d’empenta hidrostàtica actuant en 

les esquerdes del terreny, minora els processos de degradació superficial i redueix les 

infiltracions d’aigua en el terreny. Normalment es duu a terme mitjançant rases, revestides o 

no. A vegades s’utilitzen rases de grava, una mica més profundes, que actuen com drens 

d’intercepció [fig. 53]. És molt recomanable impermeabilitzar superficialment les zones 

esquerdades impedint l’accés directe de l’aigua a la massa lliscant. 

 

 Figura 53. Exemple de rases de grava 

 El problema principal dels drenatges és que no són efectius a llarg termini. Tenen un 

manteniment difícil i en un termini poc predictible de temps s’obturen i deixen de fer la seva 

funció. Actualment, el procediment més còmode i recomanable per assegurar aquesta funció 

de filtre al llarg del temps consisteix en col·locar geotèxtils d’un tamany d’obertura adequat. 

 

 4.1.5. Col·locació d’anclatges i/o perns 

 Classificant els anclatges i els perns a la categoria de reforços, podem dir que aquesta 

categoria es divideix en dues subcategories: els reforços actius (que es pretesen després de 

col·locar-se i exerceixen una certa pressió sobre el terreny de dues components. Si el reforç 

està ben col·locat, ambdues són estabilitzadores, l’una oposant-se directament a la direcció del 

moviment i l’altra augmentant la tensió normal sobre la superfície de lliscament) i els reforços 

passius (no es pretesen i no entren en càrrega fins que en el talús no es produeix un moviment 

addicional) [foto 45] . 
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Foto 45. Exemple d’un conjunt d’anclatges 

 Els reforços actius consisteixen, en general, en cables d’acer d’alta resistència (en 

alguns casos estan formats per barres) que són capaços d’adaptar-se a possibles moviments 

del talús posteriors a la seva col·locació. La corrosió és el principal problema que tenen aquests 

elements. Als anclatges permanents se’ls dóna una protecció per evitar-ne el deteriorarment 

[fig. 54]. Hi ha diversos nivells de protecció, com pot ser una beina de plàstic o bé allotjar els 

cables, engreixats en un tub de plàstic. En canvi, els anclatges temporals no es protegeixen, ja 

que no es considera necessari. 

 

Figura 54. Esquema d’anclatge permanent 

 A continuació mostrem un esquema real de desmunt realitzat a Berga (Barcelona) en 

un terreny de margues i gresos mitjançant un sistema de tres fileres d’anclatges units entre sí 

pels caps amb tres bigues longitudinals [fig. 55]. 
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Figura 55. Exemple d’anclatges a Berga.  

 Els reforços passius en la majoria dels casos estan formats per perns amb una tipologia 

simple que consisteix en una barra d’acer o cable introduit en un trepant perforat en el terreny 

farcit de beurada de ciment o morter. Al cap del pern se sol disposar d’una ròtula per permetre 

absorbir els moviments del talús sense introduir esforços de flexió al cable o a la barra. Per 

exemple, el sosteniment d’una excavació a Ripoll (Girona) [fig. 56] en una zona de gresos i 

marques es va realitzar mitjançant perns de longitud variable. 

 

Figura 56. Exemple d’anclatges a Girona 

 Aquest sistema de perns ha conduït al concepte de sòl clavetejat, que consisteix en la 

col·locació de perns de manera regular i l’aplicació sobre la superfície del talús una capa de 

formigó projectat. La longitud, la tensió i la separació entre perns(normalment entre 1 i 3 m) i 

el gruix del formigó depèn totalment de les característiques del talús que tractem.  

 Cal tenir en compte però, que utilitzar anclatges té un cost elevat encara que sigui el 

mitjà més efectiu per aplicar grans esforços en un talús. Serà un procediment molt eficaç en els 

casos on els lliscaments no siguin de grans dimensions, és a dir, que en una zona en els 

esforços siguin més moderats i hi hagi una gran longitud de talussos per tractar és una solució 

molt recomanable. 

 



68 

 

 4.1.6. Estabilització mitjançant murs de contenció 

 Quan ens trobem davant d’un cas on els esforços que calgui resistir siguin moderats, la 

superfície de lliscament no sigui gaire profunda i el talús en qüestió hagi de restar en la 

mateixa posició durant un llarg període de temps (que no és el nostre cas), sembla lògic 

proposar un tractament del mateix a base de murs de contenció. A continuació posarem 

alguns exemples de casos reals de contenció de talussos mitjançant murs: 

- Mur de gabions [fig. 57 i foto 46,47] 

 

Figura 57. Exemple de mur de gabions 

 
Foto 46. Exemple de mur de gabions 

- Murs d’escullera 

 
Foto 47. Exemple de mur d’escollera 



69 

 

 

 

- Murs d’engraellat [fig. 58] 

 

Figura 58. Exemple de mur d’engraellat 

 

 Hi ha molts altres tipus de mur i combinacions de dues o més tipologies per a 

solucionar una problemàtica concreta. Creiem però, que no és adequat detallar més aquest 

tipus de solució perquè en el cas que estudiem no és adequada. 

 4.1.7. Mesures superficials de correcció  

 És molt important tenir en compte possibles fenòmens d’inestabilitat o degradació 

local en la superfície del talús. Es pot recórrer a projectar formigó, encara que és una opció 

costosa que cal complementar mesures de drenatge per permetre la sortida d’aigua.  

 L’efecte de la vegetació en aquests casos és molt efectiu ja que a més a més les arrels 

exerceixen una certa acció de reforç que impedeix que es produeixin fenòmens de inestabilitat 

superficial. 

 En talussos de roca (que no és el nostre cas) freqüentment és necessari prevenir 

possibles despreniments de roca superficials [fig. 59 i foto 48] 
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Figura 58. Tipus de protecció superficial 

 
Foto 48. Exemple de protecció de despreniments 

 

 4.1.8. Reduir l’altura del talús  

 Si al peu del talús, o talussos, que cal tractar no s’hi ha d’executar cap element o no hi 

ha de passar cap camí o vial, es pot optar per carregar-lo i així disminuir l’alçada total del talús 

crític, augmentant-ne el coeficient de seguretat i convertint la superfície de lliscament en una 

franja de lliscament, tota ella molt menys crítica2. 

 És una solució que modifica totalment la topografia del talús en qüestió i dels voltants. 

Així doncs, tal i com ja hem comentat, impossibilita utilitzar la plataforma de peu de talús per a 

qualsevol cosa a la cota inicial. Té un cost econòmic relativament baix comparat amb altres 

solucions comentades. 

                                                           
2
 Veure 3.2.5. Conclusions (zona A) 
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 Cal tenir molt en compte però, el tipus de terreny utilitzat per a realitzar aquest replè o 

disminució d’altura del talús, ja que utilitzant-ne un d’una qualitat baixa, podem crear moltes 

altres alteracions a la zona, sense saber-ne els efectes a curt i a llarg termini. 

 4.1.9. Conclusió. Solució triada 

 Hem enumerat set maneres diferents d’estabilitzar un talús segons les condicions es 

què es trobi i en quin entorn immediat hagi de mantenir-se durant un llarg període de temps.  

 Com hem vist en l’apartat “2.4. Actuacions fetes fins l’actualitat” per a solucionar la 

inestabilitat dels talussos com a causa de l’aparició d’esquerdes i moviments ja es va decidir 

entre tots les responsables de l’obra reomplir tot l’esvoranc existent amb terres de préstec, 

tasca que es va dur a terme des del 18/09/2009 fins el 08/06/2010. Així doncs, desgranarem 

ara les raons que els van portar a decidir aquest tipus de solució, que no deixa de ser una 

manera de reduir l’alçada dels talussos. 

 La primera opció que hem proposat3, carregar al peu del talús i descarregar al cap, 

quedaria automàticament invalidada ja que la cota de cap de talús cal mantenir-la perquè és la 

cota d’acabat del parc urbà i del carrer Sant Mateu, respectivament, tan en la zona 1 com en la 

zona 2.  

 

 

Foto 49. Vorera del carrer Sant Mateu ja urbanitzada. 

 La opció de carregar el peu del talús, molt semblant a reduir-ne l’altura si que seria 

vàlida, com ja hem vist, però descarregar-ne el cap no és en absolut viable tenint en compte 

que l’objectiu és mantenir dotar al parc urbà i al nou traçat del carrer d’un aspecte correcte i 

que no comprometi la seguretat dels ciutadans d’Esplugues. 

                                                           
3
 Veure apartat 4.1.2. Descàrrega al cap i càrrega al peu del talús 
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 Variar el pendent dels talussos si que seria possible en la zona 14 ja que el peu dels 

diferents talussos es troba en un esvoranc on no hi poden accedir els usuaris del parc i reduir-

ne la superfície no seria un problema. En canvi, en la zona 2 no seria possible fer una actuació 

d’aquest tipus sense restar superfície o a la zona asfaltada del parc urbà o al vial que envolta el 

Poliesportiu de l’Hospitalet Nord. 

 

Foto 50. Panoràmica dels talussos de la zona A 

 No obstant, en el nostre cas, es va desestimar fer una actuació d’aquest tipus en la 

zona 1 perquè l’altura mitjana dels talussos, entre 3 i 4 metres, feia que una variació de 

pendent significativa comportés, en planta, un augment molt important de superfície ocupada, 

dificultat d’accés a la zona deprimida i la incertesa sobre la estabilitat dels nous talussos, fets 

amb aportació de terres i algun tipus de protecció superficial, sense poder col·locar cap 

element que fés treballar conjuntament el talús primitiu i les noves terres amb un cost més 

baix que un altre tipus de solució. 

 La possibilitat d’aplicar un sistema de drenatge a la zona 1 requeria un estudi molt 

detallat de les característiques dels diferents sòls presents a la zona que no es tenia i suposava 

restringir l’accés a una zona de nova urbanització cosa que l’Ajuntament no hauria acceptat de 

cap de les maneres quan ja feia mesos que era un espai verd molt utilitzat. Veurem després, 

però, que la possibilitat de col·locar drenatges també hauria ajudat a accelerar la consolidació, 

sobretot, del gruix de terreny terraplenat.   

 Fixant-nos amb la zona 1, des de la DF, la propietat i l’Ajuntament es va creure adequat 

no executar cap element d’obra com podria ser un sistema d’ancoratges, permanents o 

temporals, i/o perns si en el futur en el mateix emplaçament es faria un edifici d’habitatges 

amb diversos soterranis. Si aquesta obra posterior no s’hagués hagut de fer, optar per un 

sistema d’ancoratges hauria estat una solució adequada, lligada sempre amb una adequació de 

la zona deprimida, donant-li un sentit dins l’entorn en què es troba. 

                                                           
4
 Veure apartat 2.1.1. Situació i emplaçament 
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 Precisament, tenint la previsió de construir un edifici d’habitatges amb, com a mínim, 

tres soterranis, semblava lògic utilitzar els murs pantalla que hauria calgut fer per a contenir 

les terres per estabilitzar els talussos, utilitzant la sisena de les opcions plantejades5.  

 Tenint en compte però, que quan es va decidir aplicar alguna de les solucions possibles 

érem a l’any 2009, en plena crisis i Sacresa, la propietat, ja començava a seriosos problemes 

econòmics, de pagaments de certificacions, des de l’Ajuntament no es fiaven de cap de les 

promeses de construir imminentment l’edifici previst. Davant d’això, lògicament, es va 

desestimar la opció d’estabilitzar els talussos mitjançant murs pantalla i l’opció de fer-ho 

mitjançant qualsevol altre tipus de mur que caldria enderrocar un cop comencessin les obres 

d’habitatges de protecció oficial. 

 La superfície dels talussos de la zona 1 tenia, en el moment de prendre la decisió, i té 

actualment, vegetació [foto 51] i per tan no es va creure necessari ni determinant fer cap 

actuació ni principal ni secundària considerada com a mesura superficial de correcció.  

 

Foto 51. Aspecte inicial dels talussos de la zona 1. Vegetació encara per créixer. 

 Així doncs, tenint en compte tots els factors, constructius, del sòl, econòmics i socials, 

tal i com s’ha descrit anteriorment6, es va optar per terraplenar tot l’esvoranc [foto. 52] per tal 

de reduir l’alçada dels talussos en la zona 1. Tal i com hem comprovat en l’apartat de 

conclusions7, la diferència entre la superfície de lliscament d’un talús tipus de la zona és 

notable i hem comprovat que els coeficients de seguretat en les diferents seccions esdevenen 

molt superiors reduint l’alçada del talús. 

                                                           
5
 Veure 4.1.6.  

6
 Veure 2.4. Actuacions de reparació fetes fins l’actualitat 

7
 Veure 3.2.5. Conclusions 
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Foto 51. Esvoranc terraplenat. 

Respecte a la zona 2 [foto 52 i 53], tenint en compte que: 

- el cap i el peu del talús en qüestió no es poden modificar, i, en conseqüència la 

pendent tampoc  

- col·locar drenatges requereix un estudi acurat del sòl i comprometre tota l’obra civil 

feta al cap del talús,  

- l’execució d’ancoratges o perns comprometria l’acabat del talús,  

- al peu del talús hi ha un mur de bloc armat que fixa molt el terreny del talús, 

- la sembra que s’ha realitzat al mur actua com a mesura de correcció superficial, 

- sobretot, els coeficients de seguretat obtinguts amb l’aplicació informàtica8, que en 

els 4 punts estudiats (seccions E, F, S i U) són molt superiors a la unitat, 

- les deficiències observades no comprometien la seguretat dels usuaris, 

- no és una zona de pas, no la utilitza gaire gent 

 entre l’Ajuntament, la propietat i la resta d’órgans decisoris es va prendre la 

determinació d’esperar l’evolució de les esquerdes i els moviments sense actuar de cap 

manera. 

  

                                                           
8 Veure apartat 3.2.4.Casos d’aplicació i resultats 
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Foto 52 i 53. Talús zona 2 sense vegetació i amb vegetació ja arrelada. 
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4.2. Mitjans d’acceleració de la consolidació o millora del terreny 

 4.2.1. Introducció. Elecció del procediment de millora o reforç del terreny 

 Tal i com hem desenvolupat en els apartats anteriors d’aquest estudi, abans de decidir 

implementar qualsevol tipus de millora o reforç del terreny cal establir adequadament les 

condicions en què es troba el sòl de la zona que vols estudiar. Un cop coneixem la situació del 

terreny, ens fixarem en una sèrie de factors per determinar la idoneïtat d’aplicar cadascun dels 

sistemes existents: 

 - Gruix i propietats del sòl o terraplè que cal millorar 

 - Pressions intersticials en els diferents estrats 

 - Naturalesa, tamany i posició de l’estructura que cal recolzar al terreny 

 - Prevenció de danys a estructures o serveis adjacents 

 - Millora provisional o permanent del terreny 

 - La degradació dels materials a llarg termini 

 Tenint en compte aquestes consideracions, creiem que, en principi, els dos mètodes 

més adequats per accelerar la consolidació del terreny o millorar-ne les propietats per 

atenuar-la són aplicar una precàrrega amb drenatges i fer diverses injeccions en el terreny per 

millorar-ne el comportament. 

 

 4.2.2. Aplicació d’una precàrrega amb drenatges 

 La precàrrega consisteix en aplicar una càrrega externa sobre el terreny (generalment 

terra) la qual indueix un augment de les pressions efectives i un augment associat de la 

resistència a tallant, millorant les propietats del terreny situat a sota ja que s’acceleren els 

assentaments lligats a la consolidació i s’arriba a un assentament residual assumible. 

 

 Incloure drens en el sistema és una tècnica que generalment s’utilitza, sobretot quan 

ens trobem amb sòls saturats de baixa permeabilitat, perquè ajuden a una sortida ràpida de 

l’aigua i acceleren la consolidació. 

 

 Depenent de la naturalesa i composició dels terrenys, els drenatges poden consistir en 

columnes de graves o material granular formant una retícula triangular d’1 a 2 metres de 

costat. 

 

 Una altra opció és amb drens en forma de cinta de al voltant de 10 cm de costat i 4-5 

mm de gruix. De tota manera, segons les propietats del sòl que es vol millorar, el pes de la 

precàrrega aplicada i les característiques dels drens varien. 
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 El procés d’execució general de la aplicació d’una precàrrega amb drenatges és el 

següent: 

 

- Delimitació de la zona on s’aplicaran la precàrrega i els drenatges mitjançant 

estaques i punts fixes visibles. 

 

- Realització de sondejos (tants sondejos com drenatges siguin necessaris segons 

els càlculs previs). Si el terreny és suficientment estable no caldrà posar cap 

protecció metàl·lica o de plàstic en el propi sondeig per evitar que les terres 

confrontants si abraonin. Si es preveu que el sondeig quedarà taponat sense cap 

protecció, s’haurà de preveure una actuació d’aquest tipus. 

 

- Implantació dels drenatges formant la retícula adequada segons els càlculs 

realitzats. Segons el cas estaran fets de columnes de graves, de columnes de 

sorra, en forma de cinta feta d’un material permeable amb elements rigiditzadors, 

per mantenir-ne la forma. Independentment del material del què estiguin fets, 

caldrà haver decidit si fan falta les proteccions durant tot el procés o només fan 

falta si no hi ha el propi material de drenatge.  

 

- Terraplenat de la zona anteriorment delimitada, per tongades d’un màxim de 40 

centímetres de gruix, que variarà segons quin sigui el gruix total de la precàrrega 

amb un terren granular o en tot cas sempre molt més permeable que el terreny 

que volem consolidar, de manera que no calgui allargar els drenatges fins al 

capdemunt de la precàrrega. 

 

- Esperar que actuï segons els càlculs realitzats. Anar fent comprovacions 

periòdiques confirmant que realment l’evolució és semblant a la que s’havia 

previst. 

 

- Retirar la precàrrega i els drenatges i arreglar tots els desperfectes ocasionats pel 

tractament, deixant la zona tal i com ha de quedar finalment. 

 

4.2.2.1. Cálculs de les necessitats en el nostre cas  

 

 En el nostre cas, per trobar els valors desitjats, hem utilitzat els paràmetres obtinguts 

en apartats anteriors9 per calcular les necessitats concretes d’aplicar una precàrrega en la zona 

1 per obtenir-ne uns resultats acceptables tenint en compte la situació en què es troba la 

parcel·la estudiada. 

 

                                                           
9
 Veure 3. Anàlisi de les possibles causes del problema 



78 

 

 Per tal de simplificar els càlculs i tenint en compte que les propietats de l’estrat 

existent i el posterior terraplenat es poden considerar similars els hem realitzat amb valors 

equivalents, que serveixen pels dos estrats i ens permeten considerar-los un de sol, amb una 

potència igual a la suma de tots dos. Exposarem detalladament el procés de càlcul en el PS210, 

procés que s’ha repetit en cadascun dels punts anteriorment analitzats en la denominada zona 

1. Dades de partida i desenvolupament del càlcul: 

 

Pontència del terraplè (h) = 23,50 m.; 

Módul edomètric (Em) = 420,36 t/m
2 

Permeabilitat (k) = 0,00005 cm/s 

Coeficient de consolidació (cv) = 0,097507841 m
2
/dia 

Pes específic terreny utilitzat per la precàrrega (pep) = 2,00 t/m
3
 

Potència de la precàrrega (hp)= ?? 
 

i. En primer lloc, establim l’alçada que caldrà que tingui la precàrrega per assegurar que provoca 

que el terreny arriba al final de la consolidació (U > 95 %), tenint en compte que han passat 30 

mesos des de la reparació feta
11

 i que l’assentament durant aquests mesos ha estat, segons les 

nostres hipòtesis, d’un 45 %, uns 16 cm dels 35 previstos al final. És a dir, que ens cal col·locar 

un terraplè que provoqui un assentament de 19 cm: 

 

Potència precàrrega per obtenir un assentament de 0,190 m.:   

    hp = (Em*s)/(h*pep) = 1,7 m. 

 

ii. Volem obtenir el 95 % de la consolidació del terreny restant, 0,190 m en t = 4 mesos (120 dies) 

perquè després caldrà reparar tots els elements d’urbanització malmesos i posteriorment posar 

el parc urbà en servei. 

 

Primer comprovarem quin assentament tindríem mitjançant la precàrrega d’1,7m. de gruix, 

sense l’aplicació d’un sistema de drenatges: 

    T (temps adimensional) = (t* cv)/(h
2
) =0,0212 

    U (grau de consolidació) = ((4*T)/pi)^(1/2) = 0,1642 

    S (als 4 mesos de precàrrega)= U*S = 0,0312 m. 

 

veiem que tan sols s’hagués produït un assentament de poc més de 3 centímetres. Per arribar al 

95% de la consolidació (T = 1,129) haurien calgut: 

    t = T*h
2
 / cv = 213 mesos 

     

 

iii. Tal com hem comprovat, és necessari instal·lar drenatges per accelerar el procés de 

consolidació. Hem fixat anteriorment que volem que el procés es dugui a terme en 6 mesos. 

Calcularem ara a quina distància cal que es col·loquin els drens entre ells, és a dir, quina 

distància entre drenatges tindrà la retícula que caldrà executar: 

 

                                                           
10

 Veure apartat 3.2.2. Hipòtesis 
11

 Veure apartat 2.4. Actuacions fetes fins l’actualitat 
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Suposant despreciable la contribució vertical del procés de consolidació(tvertical), obtenim una 

separació entre drens, perquè el procés s’acceleri i es dugui a terme en els 6 mesos que fixem 

(tradial), de: 

     e =(((tradial /tvertical)^(1/2))*h)/2 = 1,98 m. 

  

 

 

Aquest procés de càlcul s’ha seguit en els altres 3 punts de la zona 1 per tal d’obtenir 

els diferents paràmetres per posar en pràctica una precàrrega amb drenatges sabent 

concretament els temps, el volum de terres i la separació entre drenatges a col·locar. S’han 

obtingut valors molt similars i hem cregut adequat adoptar com a bons els valors trobats a 

partir dels càlculs exposats, els del punt PC2. 

 

En l’apartat 5 desenvoluparem detalladament l’abast i els passos concrets de l’actuació 

que caldrà fer si s’opta finalment per aquesta solució alhora de solucionar el problema de la 

consolidació del terreny. 

 

Respecte la zona 2, podem dir que tan per l’Ajuntament com per la Propietat, es tracta 

d’un problema secundari, de menor importància, respecte la que té la zona 1, que hem 

estudiat detingudament. Així doncs, i com tornarem a comentar més endavant, no es preveu 

fer cap actuació per a solucionar les esquerdes i moviments existents. 

 

  

 4.2.3. Mètodes de millora del terreny. Injecció 

 Una injecció consisteix en un conjunt d’operacions necessàries per reomplir buits o 

fissures no accessibles fàcilment en el terreny. Té com a objectiu millorar les característiques 

mecàniques del sòl (incrementar-ne la resistència, disminuïr-ne la deformabilitat, etc.). Hi ha 

diferents tipus d’injecció encarats a finalitats concretes.  El tipus de fluid que s’injecta és 

variable, podent ser exclusivament químic (resines i barrejes). Les pressions que s’apliquen a 

les injeccions convencionals no solen sobrepassar els 50 bars. 

 Segons quins objectius persegueixi el tractament, s’han desenvolupat diversos tipus 

d’injecció: de consolidació, de compactació, d’impermeabilització, d’impregnació i rebliment, 

de compensació d’assentaments i de contacte.  En el nostre cas ens convindria aplicar 

injeccions de compactació (més utilitzada i que descriurem més extensament) o consolidació 

(menys utilitzada o corrent). 

  4.2.3.1. Injecció de compactació 

 Per un tractament eficaç d’injeccions de compactació és necessari tenir un bon 

coneixement de les condicions del subsòl, com és lògic i hem comentat abans. Hi ha, sobretot, 

una sèrie de requisits que cal acomplir perquè una sistema d’injeccions de compactació 

funcioni: 
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- La tensió vertical en l’estrat o terraplè que es tractarà haurà de ser suficient per 

permetre que la injecció desplaci horitzontalment el terreny. Si la superfície pateix 

una elevació excecssiva, se’n ressentirà la densificació. 

- En sòls saturats la velocitat d’injección haurà de ser suficientment lenta per 

permetre dissipar la pressió intersticial. La secuència d’injeccions serà 

determinant. 

- Caldrà evitar terrenys amb argiles saturades o expansives. 

- En estrats més compresibles es produirà un desplaçament major. Les injeccions de 

compactació focalitzaran la millora en les zones més necessitades. 

 Aquest tipus d’injecció es realitza amb la intenció de millorar el grau de consolidació 

del terreny. Consisteix en injectar a pressió una barreja de ciment d’alta resistència per formar 

un bulb d’injecció que comprimeix i compacta el terreny. Aquest sistema s’emplea per 

recalçaments i millora de terrenys. 

 El procés de treball general [fig. 60] consisteix en: 

- Instal·lació de canonada d’injecció. La perforació es realitza a rotació o a 

rotopercussió en funció de les característiques del terreny. La perforación se realiza 

a rotación o rotopercusión en función de las características del terreno. 

 

- Injecció de compactació. El morter es prepara en la mescladora i s’injecta a 

pressió en el terreny mitjançant una bomba específica per aquest tipus de feines. 

Aquest morter s’injecta a una pressió d’uns 40 bars i amb un assentament medit 

amb el con d’Abrams menor de 8 cm., permetent així una correcta densificació. 

Mentrestant, es va introduint o extraient gradualment la canonada d’injecció, 

creant una columna formada per bulbs gairebé esfèrics que s’intersecten entre sí. 

 

- Compactació per fases. Amb el fi d’aconseguir una compactació uniforme, les 

injeccions s’executen en una malla primaria i posteriorment, una de secundària. En 

el cas  d’executar tractaments locals, les injeccions es realitzen en els punts i amb 

les inclinacions que s’han definit prèviament en els càlculs. 
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Figura 60. Croquis del procés d’execució d’una injecció de compactació 

 Les bombes i la resta d’utensilis són 

claus, donada la poca treballabilitat de la 

barreja utilitzada. Els equips que es fan servir 

tenen un registre de paràmetres d’injecció.  És 

una tècnica feta servir amb freqüència com 

una fase prèvia a la injecció de compensació 

d’assentaments. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 54. Exemple de maquinària d’execució d’injeccions 

 Compaction grouting. Contact grout 

 El procés més adequat per tractar el terreny que estem estudiant és l’anomenat 

“compaction grouting”. Un dels productes que s’injecta és l’anomenat “contact grout”. El 

procés d’execució per injectar-lo és exactament el descrit anteriorment. 

 Hem cregut adequat posar-nos en contacte amb empreses especialistes en mètodes 

de millora del terreny i ha sigut gràcies a les converses amb els tècnics dedicats 

professionalment a oferir solucions d’aquest tipus que hem conegut aquest sistema i aquest 

producte. 
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 Segons les informacions que ens han proporcionat les citades empreses, el “contact 

grout” té les següents característiques: 

- És un farcit l’expansió del qual compensa totalment la retracció que es produiria a 

l’utilitzar morter normal, tan en la fase plàstica com en l’enduriment del formigó. 

- Una vegada pastat adquireix una consistència que pot variar de plàstica a auto 

anivelladora. Utilitzant aquesta consistència el morter penetra en tots els buits 

dels terrenys omplint totalment els espais sense necessitat de recórrer a la 

vibració o a la pressió addicional y sense produir cap exudació. 

- La resistència que té tan a l’edat primerenca com al llarg del temps és molt 

superior a la d’un formigó normal. També es comporta molt bé suportant l’acció 

de càrregues repetides. 

- Com que té una compacitat molt alta és ingífug, no tòxic i resistent a 

temperatures extremes, encara que aquestes últimes qualitats que hem enumerat 

no ens interessen especialment en el nostre cas. 

 Alhora de preparar-lo cal amassar-lo amb la quantitat especificada en la seva fitxa de 

característiques. Primerament es barreja amb el 80 % de l’aigua necessària i al cap d’un minut 

s’hi afegeix la resta d’aigua i s’amassa fins que arriba a la consistència adequada. 

 Les principals singularitats del compact grouting són que té una major capacitat de 

penetració als buits que les injeccions de compactació normals i que el producte injectat 

poseeix unes característiques més adequades que els morters utilitzats normalment, com ja 

hem comentat. 

 Resumint, és un sistema (inclòs el producte) que, segons les empreses consultades, es 

comporta molt bé en el tipus d’injeccions que són necessàries en el nostre cas. Dues de les tres 

empreses consultades han proposat utilitzar aquest mètode per tal de resoldre la problemàtica 

plantejada. Cal dir que l’anàlisi realitzat conjuntament amb els tècnics especialitzats ha estat 

un anàlisi genèric mitjançant una visita “in situ” i un petit estudi de les dades del terreny de 

què disposàvem. Caldria aprofundir en la concreció abans de proposar cap actuació en ferm. 

 

 4.2.3.2. Injecció de penetració 

 Es realitzen per millorar les característiques portants del terreny i sobretot per reduir 

la seva deformabilitat. S’utilitzen,  per, entre 

 d’altres aplicacions,  afavorir la consolidació de terraplens, com és el nostre cas. 

 Mitjançant tubs – maneguet, es perfora el terreny i després es col·loquen uns tubs 

provistos de vàlvules. Una vegada col·locats, es segella l’espai anular tub – terreny amb una 

mescla plàstica. Posteriorment, es realitza la injecció a través d’aquestes válvules, mitjançant 

la introducció d’un obturador neumàtic. Es realitza per fases introduint volums limitats en cada 
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episodi. S’aconsegueix la consolidació del terreny farcint els buits injectables, la fracturació del 

mateix terreny i la formació de petites lloses d’injecció que comprimeixen el terreny. Executar 

la injecció en diferents fases permet consolidar el terreny fins el grau desitjat. Aquest sistema 

aventatge en altres per el control precís de la injecció i el grau de millora del terreny. 

 S’utilitza una variant d’aquest sistema anomenada injeccions armades que consisteix 

en aprofitar el tub – maneguet (d’acert, d’una secció suficient) com a armadura o micropilot, a 

més a més del terreny reforçat amb la injecció. 

 

 4.2.4. Conclusió. Solució triada 

 Havent exposat les diferents maneres més idònies de tractar el terreny per adequar-lo 

a les condicions necessàries per l’estat correcte de la zona, creiem que amb les dades 

geotècniques de què disposem no és possible prendre una decisió que ens certifiqui al cent per 

cent que funcionarà. 

 Segons una empresa de les contactades, que recentment ha executat una gran obra 

per l’empresa ADIF (el cobriment d’unes vies de tren a prop de l’estació de Sants, Barcelona) 

aplicant tècniques similars a les proposades, la opció més adequada, sense comprovar més 

concretament el tipus de terreny que millorarem, és optar per una solució basada en 

injeccions del terreny. Es podria plantejar realitzar una malla d’injeccions (concretarem la 

ubicació en l’apartat 5) mixta, d’injeccions “compaction grouting” i d’injeccions de penetració 

amb el sistema tub – maneguet12 realitzant les perforacions fins arribar al terreny resistent 

(tipus B descrit en anteriors apartats). 

 La opció d’aplicar una precàrrega també és vàlida. Suposaria també la demolició dels 

paviments existents i també caldria concretar les característiques del terreny per acurar les 

actuacions a fer.  

 La diferència de costos a l’engròs la exposarem en l’apartat 5. Creiem que aquest 

factor també podria ser determinant alhora de decidir quina solució emprendre. 

 Per últim, una altra raó de pes que caldrà tenir en compte és la incidència que tindrà 

l’actuació en l’entorn: usuaris, passos alternatius, recorreguts provisionals per vianants, etc. 

 Finalment, creiem que les diferents opcions plantejades són possibles però que caldrà 

fer-ne un anàlisi més detallat per determinar-ne la idoneïtat. En l’apartat 5 es descriuen 

concretament les actuacions a dur a terme i es desglossa un pressupost amb els costos teòrics 

de cadascuna de les opcions que pot servir de punt de partida per a començar a detallar 

cadascun dels camins. 

                                                           
12

 Veure apartat 4.2.3.2. Injecció de penetració 
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4.3. Opcions per determinar el grau d’humitat en el punt estudiat. Solucions segons els 

resultats. 

 4.3.1. Introducció 

 Per tal d’esbrinar realment quines particularitats hi ha en la zona 1 respecte a la 

presència d’aigua no deguda al NF, i fer-ho sense haver d’excavar l’immens volum de terres i 

malmetre totalment l’obra d’urbanització ja executada i en servei, creiem que combinar un 

assaig intensiu, com la realització de perfils d’humitat a partir de sondejos, i un assaig extensiu, 

per exemple l’aplicació de mètodes elèctrics de reconeixement del terreny, i per últim, fer una 

inspecció al col·lector vell mitjançant una càmera robotitzada permetrà establir comparacions 

força exactes amb les quals, junt amb les dades que hem exposat13, hauríem de poder detectar 

si realment el col·lector antic descrit anteriorment provoca una fuita d’aigua al sòl. 

 

 4.3.2. Inspecció del col·lector vell mitjançant una càmera 

 En el nostre cas, la manera més directa i d’un cost no gaire elevat d’obtenir informació 

sobre l’estat real del col·lector fora de servei que cal comprovar és, utilitzant un pou existent, 

ara també fora de servei, introduir una càmera fins al col·lector i resseguir-ne tota la longitud 

tot observant el seu estat en cada punt.  

 Amb aquest sitema es pot conèixer ràpidament i sense obres, l’estat d’una canalització 

i escometre d’aquesta manera les actuacions oportunes de reparació o rehabilitació. La 

inspecció de canonades està totalment estesa i s’utilitza com a control de qualitat en 

instalacions de nova construcció. Totes les inspeccions de canonades són gravades en vídeo i a 

més a més permeten fer fotografies instantànies dels detalls que ens interessin, gràcies als 

moviments rotatoris de l’objectiu de les càmeres. El sistema bàsic es composa de: 

- Elements que s’introdueixen a l’interior de la canalització: elements de captació 

(càmeres) i elements de transport (carros motrius) 

- Elements de control: pantalla de visualització de la imatge captada per la càmera, 

equip per gobernar els moviments de la càmera dins la canalització 

- Elements complementaris d’emmagatzematge d’informació: vídeo-gravadora, 

equip fotogràfic, ordinador. 

 Per exemple, l’equip CCTV ECOSTAR DIGITAL és un equip d’última generació dedicat a 

aquesta funció i està compost de: una furgoneta RCA 1000 amb un estudi interior amb la 

última tecnologia en control TV, un equip robotitzat amb càmera digital d’alta resolució amb 

un equip d’il·luminació independent, amb un capçal basculant (360º en vertical i 340º en 

horitzontal), software d’introducció de dades, tambor digital amb 250 metres de cable i un 

petit vehicle porta càmera amb tracció independent a les 4 rodes, utilitzable en diàmetres de 

col·lector des de 200 mm. fins a 2000. 
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 Veure apartat 3.4.3. Anàlisi i conclusions 
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Fotos 55 i 56. Vehicle portador de la càmera i exemple d’imatge obtinguda amb el sistema descrit 

 

 4.3.3. Realització de sondejos. Perfils d’humitat 

 Un sondeig és un assaig destructiu (comporta el deteriorament dels punts concrets del 

terreny on es perfora). És un tipus de prospecció manual o mecànica, pertanyent a les 

tècniques de reconeixement geotècnic del terreny, dutes a terme per conèixer les 

característiques del terreny. Es tracta de perforacions de petit diàmetre, (entre 65 i 140 mm) 

que, encara que no permeten la visió "in situ" del terreny, d'ells es poden obtenir testimonis 

del terreny perforat, així com mostres, i realitzar determinats assaigs en el seu interior. 

 Hi ha diversos tipus de sondeig: 

- Sondeig per injecció d’aigua [poc utilitzat, senzill i barat, 20 m. de profunditat, no 

se n’obtenen testimonis 

- Sondeig per barrina helicoidal [per sòl tou i lleugerament compacte, senzill i barat, 

20 m. de profunditat, testimonis en la punta] 

- Sondeig amb perforació rotativa [autopropulsat, a gran profunditat, regulació de 

la velocitat d’avançada, sòls cohesius i no cohesius, testimoni continu (caixes)] 

- Sondeig per percussió [profundització per cops, senzill i barat, per sòls poc 

compactes (no durs), velocitat d’avançada petita, testimonis de molta qualitat] 

 

Foto 57. Mostres extretes de sondejos 

 

 Tenint en compte que per obtenir un perfil d’humitat de la zona estudiada ens cal 

partir de mostres totalment inalterades hem descartat tres dels sondejos exposats 
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anteriorment: el sondeig per injecció d’aigua, el sondeig per barrina helicoidal i el sondeig per 

percussió. 

 Així doncs, en el nostre cas, optaríem per realitzar una sèrie de sondejos amb 

perforació rotativa disposats segons convingui, formant un traçat concret o bé una xarxa, 

podent així exportar diferents perfils d’humitat utilitzant les mostres obtingudes. La ubicació 

proposada en el nostre cas es detallarà en l’apartat 5 d’aquest mateix informe. 

 Tal i com hem comentat, la maquinària que realitza aquest tipus d’assaig destructiu 

permet obtenir mostres al llarg de tota la profunditat del sondeig i a més a més anar-les 

protegint mitjançant un continent hermètic [foto 58], evitant-ne així el deteriorament. Amb 

aquest sistema s’intenta preservar el terreny com es trobava a la realitat, mantenint-ne les 

densitats, la composició, la consolidació i la humitat. 

    

Foto 58. Elements per obtenir mostres inalterades 

 Un cop s’ha realitzat la clava, la perforació, alhora de procedir a l’obtenció d’una 

mostra a una profunditat concreta (es repetirà el procés a diferents profunditats, començant 

per alçades més properes a la superfície i després anar baixant, per tal d’extreure diverses 

mostres a cada sondeig) cal tenir, com a mínim les següents precaucions: 

- Extracció curosa de la mostra, sempre en posició vertical 

- Taponat dels buits dels extrems i segellat dels mateixos 

- Etiquetat 

- Col·locació vertical en recipients adequats per mantenir-ne les propietats 

- Aïllament d’agents externs 

 Un cop ordenades les mostres i assajades, sabent-ne ja totes les propietats, i tenint en 

compte, en un croquis en planta, on es trobava cadascuna en el terreny i a quina profunditat, 

es procedeix a realitzar mitjançant un gràfic senzill per a cada cota, la variació d’humitat. 
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 Agafant una cota concreta, sempre amb el mateix punt de referència, i triant uns 

sondejos concrets i les mostres que es trobaven en la cota triada, col·locant la distància entre 

els sondejos a l’eix d’abscisses i el percentatge d’humitat a l’eix d’ordenades obtenim la 

variació d’humitat en una cota concreta, detectant així la possible influència de la proximitat 

del col·lector (en el nostre cas) en els resultats. El procés es repetirà en diverses ocasions, 

obtenint una representació gràfica en cada cas, segons la profunditat dels sondejos realitzats i 

l’exactitud a què es vulgui arribar en el procés. 

 Si la cota del terreny varia, és a dir, que el terreny té un cert pendent, es pot realitzar 

el procés prenent com a referència la cota de superfície, obtenint així la variació d’humitat de 

punts equidistants a la superfície. 

 4.3.4. Mètodes elèctrics de reconeixement del terreny 

 Els mètodes elèctrics són un tipus de mètode geofísic, i constitueixen proves 

realitzades per a la determinació de les característiques geotècniques d'un terreny, com a part 

de les tècniques de reconeixement d'un reconeixement geotècnic. Sempre han de realitzar-se 

acompanyades de sondejos mecànics per tal de poder fer una comparació acurada dels 

resultats. 

 Permeten evaluar la resistivitat mitjana del subsòl mitjançant l’amidament d'una 

diferència de potencial entre dos elèctrodes situats a la superfície. El flux de corrent a través 

del terreny discorre gràcies a fenòmens electrolítics, de manera que la resistivitat depèn 

bàsicament de la humitat del terreny i de la concentració de sals en l'aigua intersticial. Per això 

hi ha una gran variabilitat de valors de la resistivitat per a cada tipus de terreny, amb rangs 

molt amplis. 

       

Figura 61. Esquema d’assaig elèctric i camp elèctric tridimensional creat per dues càrregues iguals i de signe 

contrari 

 El denominat sondeig elèctric vertical, que es realitza a la major part d’europa 

mitjançant el mètode Schlumberger [fig. 62] consisteix a col.locar quatre elèctrodes alineats a 

la mateixa distància entre si (d). Es connecta una bateria als elèctrodes exteriors mesurant la 

intensitat que circula entre ells, així com el voltatge entre els elèctrodes intermedis. La 

resistivitat ve definida pel quocient entre el voltatge i la intensitat del corrent mesurats, 

multiplicat per 2 Π d. 
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Figura 62. Disposició dels electròdes en planta en el mètode Schlumberger 

 

Figura 62. Esquema simplificat d’un sondeig elèctric vertical: a mesura que augmenta la distància AB, augmenta la 

profunditat d’investigació. 

 

 El valor obtingut representa la resistivitat mitjana d'un gran volum de sòl, ja que la 

xarxa de corrent s'estén en profunditat, tot i que tenen més pes les característiques 

elèctriques dels terrenys més superficials. En qualsevol cas, la presència d'un estrat d'alta 

resistivitat proper a la superfície sota un altre de gran resistivitat, eleva el valor resultant de 

l'assaig, al contrari del que passa si hi ha un material de baixa resistivitat sota un estrat d'alta. 

L'assaig es pot fer en forma de sondeig elèctric, buscant la variació de la resistivitat amb la 

profunditat. Per a això es fan diferents mesures variant la distància "d" entre els elèctrodes i 

mantenint el centre de l'alineació dels quatre elèctrodes en un punt fix. En el nostre cas, dins 

l’apartat 5 proposarem la ubicació que seria l’adequada pels citats electrodes. 

 En incrementar la distància augmenta la profunditat assolida per les línies de corrent, 

englobant, per tant, una major profunditat de sòl. Si la resistivitat creix, es pot concloure que 

hi ha un estrat profund de més resistivitat, succeint el contrari si la resistivitat decreix en 

augmentar la separació. La profunditat fins la que pot aplicar-se és d'uns 20 metres. El procés 

que se segueix per a realitzar un assaig d’aquest tipus és el següent: 

i. Es tria el lloc del sondeig d’acord amb les característiques topogràfiques del lloc 

ii. Es clava una barra de ferro que s’utilitzarà com a punt central del SEV i de l’emissor 

iii. Es busca un punt d’orientació de l’emissor per assegurar-ne la linialitat 

iv. Es medeixen cap a amdós costats de l’emissor les distàncies en les que s’ubicaran els 

electrodes de potencial M i N14.  

v. S’instal·la el medidor de voltatge (per exemple un aparell com el Terrameter SAS 300B) 

i després d’unes quantes lectures, s’hi col·locar un reforçador del voltatge, comprovant 

que s’emeti, des de la bateria, el correcte 
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 Veure Figura 62 
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vi. Es procedeix a omplir les dades que necessitem per a interpretar l’assaig en una taula 

[fig. 63] 

 

Figura 63. Taula de resultats en un assaig elèctric 

 

 Un altre procediment utilitzat és el de perfil elèctric, que també ens interessa per 

analitzar la variació de la presència d’humitat en el terreny estudiat, en el qual s'investiga la 

variació lateral del tipus de sòl. Es manté la mateixa distància entre elèctrodes, desplaçant el 

punt central de l'alineació. D'aquesta manera s'obtenen dades en un àrea determinada per a 

un gruix constant del terreny. 

 L'amplitud dels rangs de la resistivitat aparent per a un determinat terreny, dóna lloc a 

que hi hagi superposició entre els rangs de diferents tipus de terreny. Això fa molt difícil la 

identificació d'un determinat sòl o roca, i la profunditat de la seva localització. A més, hi ha una 

pobra correlació entre la resistivitat i les condicions mecàniques d'un terreny. 

Per tant, tenen una menor aplicació en l'enginyeria civil que els mètodes sísmics de refracció, 

encara que poden servir per detectar la profunditat del nivell freàtic, recolzant-se sempre en 

els resultats de prospeccions com sondejos o sondatges. On sí que tenen una utilització 

interessant és en la determinació de cavernes en zones càrstiques, donada la clara diferència 

de resistivitat existent entre un terreny i l'aire, sent aquesta última pràcticament infinita.  

 En qualsevol cas, la interpretació dels resultats no és fàcil [fig. 64], ja que el resultat 

proporciona el valor mitjà de la resistivitat a través d'una determinada trajectòria, que engloba 

el terreny sa i al buit en les coves càrstiques. Però, d'altra banda, les coves o galeries existents 

poden estar parcialment o totalment farcides d'aigua, i com l'aigua, al contrari que l'aire, és un 

gran conductor elèctric, el resultat obtingut en travessar una caverna pot no ser un augment 

dràstic de la resistivitat, sinó la seva reducció.  

 

Figura 64. Exemple de gràfic 

d’assaig elèctric. Terreny 

estudiat de tres estrats 

diferenciats, la figura mostra 

com varia la resistivitat segons 

el gruix del segon estrat. 
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 Una altra aplicació d'aquest mètode consisteix a definir si un sòl és adequat per a 

albergar canonades de fosa com les realitzades en proveïments d'aigua, que no és el nostre 

cas. Si la seva resistivitat és baixa, possibilita que els corrents paràsites existents en el terreny 

(zones properes a vies de ferrocarril, transformadors, subestacions elèctriques) puguin afectar 

a aquestes canonades provocant i accelerant la seva corrosió. Per tant, en l'informe geotècnic 

de projecte ha de contemplar aquesta possibilitat, obtenint la resistivitat dels terrenys 

travessats per la traça de la conducció, per si és el cas, plantejar un sistema de protecció. 

 La humitat que poseeix el terreny determina molt la seva resistivitat. L’aigua que conté 

el terreny, degut al seu estat higromètric, és la que influeix. Sempre que s’afegeixi aigua a un 

terreny disminueix la seva resistivitat respecte la que tindria si estigués sec. 

  

 4.3.5. Conclusió. Solució triada 

 Creiem que els tres mètodes exposats són complementaris. Posar-los en pràctica tots 

tres, en el cas que ens trobem, pot donar una idea molt clara de l’estat del col·lector, a priori, 

causant de la presència d’aigua no deguda al nivell freàtic.  

 Ens sembla adequat plantejar d’aplicar en primer lloc la revisió del col·lector 

mitjançant una càmera de vídeo15, esbrinant d’aquesta manera l’estat del mateix i aclarint si el 

segellat teòric que l’empresa constructora va fer està en bon estat i detectant-ne els punts 

febles realitzant fotografies instantànies. El vehicle motoritzat amb la gravadora no tindria cap 

mena d’entrebanc, en principi, per explorar el tram que ens interessa de col·lector, ja que 

segons els plànols proporcionats per l’ajuntament aquesta canonada té una secció o bé 

rectangular de 90 x 145 cm o bé una llargada de 145 metres i un diàmetre de 90 cm16. 

 Un cop feta aquesta exploració, segons els resultats, si s’ha detectat que el tub encara 

desguassa l’aigua que rep dels embornals i els punts per on s’escapa, ja sigui en el segellat del 

final del traçat, en alguna de les juntes entre les peces prefabricades o bé en alguna esquerda 

en el fons del tub; o s’observa que en el punt de cota més baixa l’aigua queda embassada i 

deduïm que va filtrant poc a poc al terreny degut a la permeabilitat exsitent en la junta de 

segellat o en algun dels elements que la conté: caldrà reparar les deficiències trobades. 

 Tan si el problema és en el segellat del tub com l’embassament d’aigua en la zona de 

cota inferior, creiem que la reparació que caldrà fer serà evitar l’entrada d’aigua al col·lector 

taponant embornals encara en servei, o revisant-ne l’estat si és que es van taponar i 

impermeabilitzar la superfície del col·lector amb formigó gunitat, assegurant que no hi ha cap 

filtració cap al sòl.  

 En canvi, si durant l’exploració no s’ha detectat cap deficiència aparent en les parets 

del tub, seguirem l’investigació aplicant els altres dos mètodes plantejats, ja que és possible 
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 Veure apartat 4.3.2. Inspecció del col·lector veull mitjançant una càmera 
16

 Veure figura 50 en l’apartat 3.4.3. Anàlisi i conclusions 
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que les filtracions d’aigua al terreny per punts aparentment impermeables sigui difícil o 

impossible de detectar mitjançant l’inspecció amb una càmera de vídeo.  
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5. ACTUACIONS ESPECÍFIQUES 

Abans que res, volem ressaltar que les actuacions que desenvoluparem en aquest 

apartat estan només centrades en la anomenada zona 11, ja que com ja s’ha esmentat en di-

verses ocasions, tan des de l’Ajuntament d’Esplugues com per part de la Propietat i la Direcció 

d’obra, les esquerdes observades en la zona 2 sempre s’han considerat una incidència menor i 

sense perill aparent ni pels usuaris del Parc Urbà ni per la circulació de vehicles. 

5.1. Especificacions necessàries per la reducció de l’altura dels talussos 

5.1.1. Reducció de l’altura dels talussos 

5.1.1.1. Procés d’execució 

Tenint en compte que ens trobem davant d’una actuació ja realitzada, enumerarem 

correlativament les tasques que cal anar duent a terme per realitzar aquest terraplenat que 

necessita una quantitat de terres de préstec propera a 7.000 m3. 

i. Preparació dels accessos de maquinària i camions banyera d’aportació de ter-

res. 

 

 

                                                           
1
 Veure apartat 2.1.1. Situació i emplaçament 
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ii. Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics. 

 

iii. Preparació de la base del terraplenat, compactació del terreny existent amb 

mitjans mecànics. 

 

iv. Estesa de terres d’aportació en tongades de 40 cm com a màxim. Garantir a 

cada tongada una compactació adequada del 95% del PM. 

 

v. Controlar per part de la Direcció d’obra les característiques de terreny 

d’aportació que es va col·locant i exigir els assajos de compactació en cada 

tongada. 

vi. Garantir l’estat dels vials annexes a l’actuació pel què fa a netedat, control de 

la circulació i seguretat pels usuaris de l’entorn. 
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5.1.1.2. Croquis de l’actuació 

 

Figura 65. Planta del terraplenat de l’esvoranc. 

 

Figura 66. Secció 2, la part ombrejada en blau correspon al terraplenat per reduir l’alçada del talús. 

 

Figura 67. Secció 1. 
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5.1.1.3. Pressupost 

El pressupost de l’actuació per estabilitzar els talussos, terraplenar la zona deprimida 

fins a deixar, de mitjana, els talussos d’una alçada d’un metre, un metre i mig, segons els preus 

actuals, que són gairebé els mateixos, serà: 

1.1 m
2
 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons  

  condicions del Plec de Prescripcion Tècniques 

4.130,000 m
2
  0,440 €/m

2
  1.817,20 € 

1.2 m
2
 Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans mecànics i càrrega 

4.130,000 m
2
  0,440 €/m

2
  1.817,20 € 

1.3 m
3
 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons  

  condicions del Plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

    6.994,149 m
2
  3,450 €/m

2
  24.189,61 € 

____________________________________________________________________ 

27.764,21 € 

2.1 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l’obra 

       0,04 €/€  27.764,21 €           1.110,57 € 

3.1 PA Partida alçada de cobrament íntegre pel Control de Qualitat en l’obra 

       0,04 €/€  27.764,21 €           1.110,57 € 

29.985,35 €  

(IMPORT EXACTE, PREU REAL D’ACTUACIÓ JA EXECUTADA) 

IVA (18%) 5.397,36 € 

IMPORT TOTAL      35.382,71 € 
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5.2. Especificacions necessàries per a accelerar la consolidació o millorar el terreny 

5.2.1. Aplicació d’una precàrrega amb drenatges 

5.2.1.1. Procés d’execució 

Degut a què la zona a la qual cal sotmetre la precàrrega i els drenatges és totalment 

heterogènia en els seus acabats, cal tenir molt en compte, tot el què comporta. És a dir: 

l’existència de paviments asfàltics, voreres de panot i altres acabats superficials fa impossible 

desenvolupar el sistema previst i que es compleixin les previsions fetes. Cal pensar doncs, que 

caldrà fer importants demolicions i reposicions per dur a terme l’actuació prevista. Enumerem 

els punts que caldrà anar seguint: 

i. Delimitar la zona d’actuació. Cal tenir especial atenció amb les franjes de segu-

retat, ja que si cal col·locar un terraplè de 1,70 metres d’alçada, hi haurà 

d’haver com a mínim 3 metres d’ampliació del recinte, des del cap del terraplè 

fins a les tanques que delimiten la parcel·la,  a tot al voltant deguts al talús que 

es crearà (d’uns 2 metres) i a una zona de seguretat. A més a més, caldrà pro-

tegir l’actuació mitjançant tanques de 2 metres d’alçada per impedir als via-

nants accedir al recinte. 

ii. Fer la demolició de tots els paviments existents, incloses les capes de formigó i 

morter de sota l’asfalt i voreres. Retirar també l’equipament públic, els ele-

ments metàl·lics existents i concretar amb Fecsa – Endesa quina solució cal 

adoptar tenint en compte la ubicació de la ET tan propera o enmig de la zona 

afectada. 

iii. Un cop el terreny està preparat per començar el procés, cal habilitar accessos 

adequats per la maquinària que realitzarà els sondejos. 

iv. Execució dels sondejos per col·locar i/o construir el drens, del tipus més ade-

quat segons el terreny. En aquest cas, i contactant amb empreses del sector 

(Inaccés Geotècnia Vertical S.L. i Terratest), sembla adequat optar per drens en 

forma de cinta ja que es tracta d’un terreny amb possibilitats d’esllavissar-se. 

Com es podrà observar en el següent apartat, per obtenir els resultats desitjats 

en tan poc temps, 6 mesos, la densitat de drenatges serà bastant alta. 

v. Implantació de la precàrrega de terreny granular en tongades de 35 cm. apro-

ximadament, assegurant la compactació adequada per mantenir el pes especí-

fic prefixat de 2 t/m3. Caldrà anar comprovant a mida que es va avançant en el 

terraplenat que la densitat és la correcta mitjançant assajos amb mostres inal-

terades. 

vi. Durant el temps d’espera caldrà anar fent comprovacions de l’evolució del sis-

tema mitjançant la col·locació prèvia en punts estratègics d’extensòmetres, 

que ens permetran detectar detalladament els moviments que es produeixin. 
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vii. Retirada de la precàrrega amb mitjans mecànics i retirada dels diferents dre-

natges inserits. 

viii. Comprovació de l’estat del terreny que s’ha tractat mitjançant assajos, nor-

malment més sondejos mecànics. 

ix. Reposició dels elements que es van demolir a l’inici del procés. 
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5.2.1.2. Croquis de l’actuació 

 

Figura 68. Ubicació de les esquerdes més marcades i que provoquen un funcionament incorrecte del carrer de 

Sant Mateu, en la zona d’aparcament, la de circulació i de la vorera muntanya. Creiem que és en aquestes zones 

on cal aplicar la precàrrega i els drenatges, ja que és on és més evident l’estat de la consolidació del sòl. En la 

resta de esquerdes marcades dins la zona 1
2
, no creiem que calgui fer aquest tipus d’actuació ja que amb el terra-

plenat ja realitzat en la zona deprimida, sembla ser que s’ha parat la seva evolució; és a dir, que només caldria 

reparar els elements d’obra (paviments i peces delimitadores). Les esquerdes de la zona 2 ja hem dit que es con-

sideren un inciden secundari. 

 

                                                           
2
 Veure 2.3. Patologies observades i evolució 
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Figura 69. La zona ombrejada amb ratlles correspon a l’àrea de vorera que caldrà enderrocar, la ombrejada amb 

una quadrícula correspon a la zona asfaltada que caldrà demolir. D’aquesta manera, com s’ha comentat, aconse-

guim un comportament semblant al model que hem suposat. 

 

Figura 70. Croquis de la disposició de drenatges en forma de cinta. En aquesta imatge no s’hi mostra ni la topo-

grafia de partida ni la planta definitiva de la urbanització per ressaltar exclusivament el què volem mostrar. Ca-

dascun dels punts vermells és un drenatge (formant una retícula de 2 metres de costat). Dins tot el recinte marró, 

que com veurem, correspon a l’àrea que en planta ocupara la precàrrega, s’hi ha d’instal·lar la retícula de drens, 

que no l’hem grafiada en la seva totalitat.  

En aquest cas, tan en la realització de sondejos, la implantació dels múltiples drens com en la col·locació de la 

precàrrega no hi ha cap problema per accedir a cap punt de la parcel·la en què s’haurà d’actuar, tal com hem vist 

en l’apartat 5.1.1 i veurem en l’apartat 5.1.3. 
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Figura 71. Espai, en planta, ocupat per la precàrrega. La zona ombrejada correspon al terraplenat de 1,7 m. de 

gruix i la zona llisa correspon a la franja de talús i la franja de seguretat. La línia continua exterior delimita l’espai 

i marca on es col·locaran les tanques de protecció i tancat. En la següent figura es proposa una solució provisional 

per la circulació de vehicles, ja que aquest carrer s’ha convertit en un vial molt important ja que és la única sorti-

da de la nova clínica i de diversos equipaments (una escola d’ensenyament primari, un institut de secundària i un 

centre d’alt rendiment). 

 

Figura 72. Grafiat en color blau, tram de vial que quedarà afectat (menys de 3,5 metres d’asfalt per circular) en el 

cas que es realitzi la precàrrega. Caldrà habilitar el pas que marquen les dues línes corbes. Com es pot veure, el 

tros ombrejat en blau de bordó, vorera i escocells enmig d’aquest pas previst. Creiem que la solució més adequa-

da seria retirar els 4 arbres que es troben dins la franja citada, terraplenar amb zahorra Z1 –Z2 compactada al 95 

% del PM,  tan els escocells com el vial, de manera que desaparegui la diferència de cota entre la rigola del vial i el 
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capdamunt del bordó, i asfaltar (uns 7 centímetres) sobre la capa de zahorres, havent aplicat abans el correspo-

nent reg d’imprimació. D’aquesta manera aconseguiríem mantenir la circulació en el vial i permetre l’actuació 

correcta de la precàrrega. Caldria posar molta atenció en la senyalització provisional tan per vianants (recorregut 

provisional per caminants) com per vehicles, avisant de l’incident transitori. 
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5.2.1.3. Pressupost 

Plantegem un pressupost a grans trets que comprèn les fases prèvies a la pròpia apli-

cació de la precàrrega, el gruix de l’execució i les fases posteriors de reposició i posada en ser-

vei. 

 

1.1 m
2
 Demolició de paviment existent i transport a abocador autoritzat. Inclòs picat de la 

superfície i tall dels límits de demolició amb serra radial. 

807,000 m
2
  10,45 €/m

2
  8.433,15 € 

1.2 m
2
 Excavació paquet de ferms fins una profunditat de 75 cm. Inclosa part proporcional de 

retirada de subbase de vorera. Inclòs transport a abocador autoritzat.  

1.185,000 m
2
  7,45 €/m

2
  8.083,25 € 

1.3 m
2
 Col·locació i extracció de drenatges tipus cinta de 10 cm de llarg per 2 cm d’ample amb 

elements rigiditzadors formant una retícula de 2 metres de costat, inclòs sondeig vertical fins una 

profunditat màxima de 10m. Inclosa part proporcional de transport de maquinària, de adequació 

d’accessos i reposició dels mateixos quan es faci la retirada dels drenatges. 

1.185,000 m
2
  126,60 €/m

2
  137.361,00 € 

 

1.4 m
3
 Aplicació de precàrrega de terreny granular de pes específic 2 T/m

3
 amb una alçada de 

1,7 m, inclosa part proporcional de talussos d’acabament. Posada en obra en tongades de 40 cm 

amb comprovació de compactació al 95% del PM. Inclosos assajos de comprovació de l’estat del 

terreny i retirada de precàrrega amb transport a abocador autoritzat. quan ho consideri la Direc-

ció d’obra 

    2.014,500 m
3
  29,30 €/m

2
  59.010,2 € 

1.5 m
2
 Partida alçada de reposició de caixa de paviment tan en vorera com en vial, inclosa 

reposició de panot, bordó, escocells i asfalt. Preu orientatiu  

807,000 m
2
  28,50 €/m

2
  22.999,5 € 

1.6 m
2
 Desviament provisional per a vehicles, seguretat i salut, senyalització d’obra i de nous 

recorreguts inclòs en l’execució de la resta de partides.  

1.185,000 m
2
  0,00 €/m

2
  0,00 € 

____________________________________________________________________ 

237.887,10 € 

(IMPORT ORIENTATIU, CALDRIA AJUSTAR PREUS) 



103 

 

5.2.2. Aplicació de mètodes de millora del terreny 

5.2.2.1. Procés d’execució 

 Partint de la base que l’actuació proposada caldrà concretar-la, intentarem 

mitjançant la descripció de les fases d’actuació, presentar els diferents punts del procés ressal-

tant-ne les feines més importants i els punts singulars. 

 

i. Delimitar la zona d’actuació. Cal tenir, en aquest cas també,especial atenció 

amb les franjes de seguretat, ja que s’haurà d’actuar ocupant la mateixa àrea 

que caldria ocupar en l’aplicació de la precàrrega. Caldrà protegir l’actuació 

mitjançant tanques de 2 metres d’alçada per impedir als vianants accedir al re-

cinte i adequar un pas alternatiu tan de vianants com de vehicles3. 

ii. Demolició dels diferents paviments existents4, seguint el mateix esquema que 

en l’actuació d’aplicació de precàrrega i drenatges. 

iii. Realizació de 2 sondejos previs a l’actuació per determinar realment la profun-

ditat de l’estrat resistent, sòl tipus B, segons l’estudi geotècnic. Els sondejos es 

realitzaran seguint el procés explicat en l’apartat dedicat a la realització de 

sondejos mecànics (5.3.2.). 

iv. Execució de les injeccions de penetració i tipus compact grouting alternativa-

ment, formant una retícula de 2 metres de separació entre injecció. 

S’introdueix mecànicament l’aplicador del material fins la màxima profunditat 

de la injecció, s’aplica al terreny la quantitat de “contact grout” anteriorment 

calculada. Un metre més amunt es repeteix la operació, que es succeirà cada 

metre fins a la superfície de l’estrat (recordem que serà sense paquet de ferms 

ni paviment). 

v. Assimilació de l’actuació feta al tros de terreny modificat entre un mes i dos 

mesos, segons quines condicions finals hagi tingut el tractament. 

vi. Reposició de la caixa de ferms prevista en el vial i de la subbase de la vorera. 

vii. Reposició de la pavimentació existent a la cota desitjada. 

                                                           
3
 Veure figura 67 

4
 Veure figura 66 
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5.2.2.2. Croquis de l’actuació 

Les figures 66, 68 i 69 on es descrien les àrees de paviment a demolir, el desviament de 

vehicles previst i l’area que caldrà tancar mitjançant tanques fixes, per exemple, tipus Rivisa, 

que les hem col·locat dins l’apartat 5.2.1.2 Croquis de l’actuació  són igualment vàlides en 

aquest apartat ja que la zona d’actuació i la problemàtica que se’n deriva són exactament les 

mateixes. Lògicament, en ambdós casos, el paviment a recol·locar és exactament el mateix que 

s’haurà retirat en l’inici de l’actuació. 

 

 

Figura 73. Retícula (color vermell) i zona d’execució d’injeccions marcades sobre la urbanització actual en planta. 

La separació entre injeccions és de 2 metres, que pot variar un cop es concreti l’abast de l’actuació i fins on cal 

millorar la capacitat portant i l’índex de buits del terreny. 

 

 No creiem que sigui necessari cap croquis més per a concretar l’actuació a dur a terme 

perquè seria  concretar  més del compte un  procediment  que  no hem pogut detallar per falta 

d’informació i mitjans per obtenir-ne.
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5.2.2.3. Pressupost 

Com en el subapartat anterior, en aquest cas també plantejarem un pressupost a grans 

trets separant les tasques prèvies, el cos de l’actuació i la posterior reposició. Creiem adequat 

aplicar el mètode de millora del terreny, injeccions de penetració i sistema compact grouting 

mixte, només en la part de paviment de vorera i asfalt, ja que el preu és molt elevat. 

 

1.1 m
2
 Demolició de paviment existent i transport a abocador autoritzat. Inclòs picat de la 

superfície i tall dels límits de demolició amb serra radial. 

807,000 m
2
  10,45 €/m

2
  8.433,15 € 

1.2 m
2
 Excavació paquet de ferms fins una profunditat de 75 cm. Inclosa part proporcional de 

retirada de subbase de vorera. Inclòs transport a abocador autoritzat.  

1.185,000 m
2
  7,45 €/m

2
  8.083,25 € 

1.3 m
2
 Execució del mètode de millora del terreny a base d’injeccions de penetració – com-

pact grouting formant una retícula de 2 metres de costat, fins una profunditat màxima de 10m. 

Inclosa part proporcional de transport de maquinària, de adequació d’accessos i reposició dels 

mateixos quan es faci la retirada dels drenatges. 

807,000 m
2
  430,55 €/m

2
  347453,85 € 

 

1.5 m
2
 Partida alçada de reposició de caixa de paviment tan en vorera com en vial, inclosa 

reposició de panot, bordó, escocells i asfalt. Preu orientatiu  

807,000 m
2
  28,50 €/m

2
  22.999,5 € 

1.6 m
2
 Desviament provisional per a vehicles, seguretat i salut, senyalització d’obra i de nous 

recorreguts inclòs en l’execució de la resta de partides.  

1.185,000 m
2
  0,00 €/m

2
  0,00 € 

____________________________________________________________________ 

386.969,75 € 

(IMPORT ORIENTATIU, CALDRIA AJUSTAR PREUS) 
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5.3. Especificacions necessàries per a detectar la presència d’aigua no deguda al ni-

vell freàtic 

5.3.1. Actuacions directes en el col·lector  

5.1.1.1. Procés d’execució 

Mitjançant el procés descrit, es farà una inspecció detallada de l’estat del col·lector. Un 

cop analitzada la informació gràfica ja es podran marcar els punts que cal acondicionar i/o les 

zones on caldrà actuar. 

Per una banda, caldrà garantir l’estanqueïtat de la canonada sobretot en els darrers 

metres fins on està segellada, i per l’altra tapiar tots els embornals per evitar l’entrada d’aigua 

al col·lector. Tenint en compte el difícil accés d’operaris, caldrà combinar la utilització d’una 

càmera alhora que es fa l’actuació, per tal d’assegurar l’aplicació correcta de la solució. Passem 

ara a enumerar els diferents passos que es seguirien: 

i. Extraiem la reixa dels embornals existents i omplim la caixa prefabricada, o 

d’obra, amb formigó en massa HM-10, havent taponat abans el tub de sortida 

de cada embornal, evitant així qualsevol entrada d’aigua al col·lector. 

ii. Utilitzant un sistema de succió, aspirem l’aigua que possiblement estigui em-

magatzemada en el col·lector. 

iii. Mitjançant el pou de registre existent, introduïm la mateixa càmera utilitzada 

per la primera inspecció i omplim de formigó la part inicial del col·lector, for-

mant un tap. Caldrà col·locar un encofrat perdut per evitar omplir tota la longi-

tud de tub. Aquest encofrat podrà ser de plàstic o, més fàcilment, d’algun ma-

terial que s’expandeixi fins a taponar tota la secció del tub. Caldrà buscar un 

sistema per col·locar un encofrat d’aquest tipus també a la part davantera del 

tap, per evitar haver d’omplir de formigó tota el tram restant del tub. 

D’aquesta manera deixem fora de servei el col·lector que presumiblement era el cau-

sant de la presència d’aigua no deguda a l’NF, de la qual parlava l’informe geotècnic de 

l’Institut Català de la Geotècnia5. 

En un cas real, entenent que la causa del problema, presumiblement, és aquesta, es 

procediria executant aquesta solució, taponar l’entrada d’aigua al col·lector i taponar el 

col·lector mateix, evitant entrar en valoracions de si realment s’ha erradicat el problema. No-

més es durien a terme altres processos si al llarg del temps es detectés que les deficiències no 

han estat solucionades. Aquesta manera de procedir estalviaria diners, bàsicament, i temps, és 

a dir, que acceleraria el procés per a tornar a tenir en condicions tan el vial com el parc urbà. 

En el nostre cas, com que el nostre és un cas acadèmic i volem esbrinar quines són les 

causes reals de la presència d’aigua no deguda al nivell freàtic 

                                                           
5
 Veure Annex 
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5.1.1.2. Croquis de l’actuació 

 

Figura 74. Traçat teòric del col·lector (línia de color blau) en desús des de l’últim pou que apareix a la topografia 

de partida fins la intersecció que apareix en el col·lector de 1500 mm de diàmetre existent (tres línies paral·leles 

de color vermell) [veure fig. 67]. Els punts crítics són la trobada del col·lector blau amb el col·lector vermell (que 

no ens afectaria ja que no es troba en la zona de l’enfonsament) i el tram de col·lector que va des del pou de 

registre fins atravessar, en planta, la nova vorera del carrer de Sant Mateu. Caldria, durant la revisió, posar espe-

cial atenció en aquest tram. 

  

Figura 75. Embornals (que caldria taponar), a la part de l’esquerra  i pou de registre (des d’on s’hauria 

d’iniciar l’exploració i les conseqüents reparacions del col·lector), a la part dreta, ressaltats amb un cercle blau. 

Figura 76. Presumible punt de trobada entre el col·lector antic de diàmetre 1500 (color vermell) amb el traçat 

teòric del col·lector provinent de l’antic carrer de Sant Mateu. 
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5.1.1.3. Pressupost 

Creiem adequat desglossar cadascuna de actuacions sense entrar en les partides que 

les formen, ja que el nivell de detall caldria concretar-lo quan el plantejament sigui en ferm, 

amb l’acceptació per part de l’Ajuntament per tirar endavant aquesta part d’obra. 

 

1.1 ud Inspecció de la canonada amb la càmera inclòs l’informe de resultats, el vídeo i les 

imatges obtingudes 

1   5.535,50 €/ud  5.535,50 € 

1.2 PA Taponat del col·lector amb formigó en massa. Inclòs encofrat perdut inflable  

1   6.245,00 €  6.245,00 € 

1.3 m
3
 Subministre i col·locació de formigó en massa per a segellar el pou de registre i els 

embornals existents. 

3,000 m
3
  105,00 €/m

3
  315,00 € 

1.4 PA Actuacions auxiliars de paleteria per determinar 

1   3.800 €   3.800,00 € 

____________________________________________________________________ 

15.895,00 € 

(IMPORT ORIENTATIU, CALDRIA AJUSTAR PREUS) 
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5.3.2. Execució de sondejos mecànics  i sondejos elèctrics verticals  

5.1.2.1. Procés d’execució 

Tenint en compte que es tracta de realitzar dos assajos, el sondeig elèctric vertical ex-

tensiu i no destructiu i els sondejos mecànics intensiu i destructiu, creiem adequat realitzar en 

primer lloc el sondeig elèctric vertical ja que si ho féssim al revés, les petites perforacions rea-

litzades a la zona distorsionarien, encara que amb una incidència relativa, els resultats del mè-

tode elèctric de reconeixement del terreny. Procedim ara a enumerar els passos a seguir cro-

nològicament:  

i. Delimitar la zona que caldrà assajar, que serà la mateixa en els dos tipus 

d’assaig. Col·locar tanques, per exemple tipus Rivisa, que garanteixin que el re-

cinte quedarà tancat i serà inaccessible pels vianants. 

 

ii. Aplicació del SEV (sondeig elèctric vertical). Col·locació dels 4 electrodes aline-

ats a la mateixa distància entre si. El procés que seguirem es cenyeix al que 

s’ha desenvolupat en l’apartat 4.3.4. Mètodes elèctrics de reconeixement del 

terreny6. 

iii. Retirada dels elements fets servir pel realitzar el sondeig elèctric (barra de fer-

ro, electrodes, aparells de mesura) 

iv. Marcar amb barres corrugades els punts, formant una xarxa, on es realitzaran 

els sondejos7, tenint en compte el traçat teòric en planta del l’antic col·lector 

de gran diàmetre i del col·lector vell provinent del carrer de Sant Mateu. Prèvi-

ament s’hauran marcat l’inici i el final teòrics d’aquesta canonada. Si algun dels 

punts triats es troba en una posició concreta que fa difícil l’execució del son-

deig, es variarà. 

v. Preparar els diferents accesos per la maquinària encarregada de realitzar ca-

dascuna de les perforacions. Caldrà preservar al màxim l’estat actual tan del 

parc urbà com de les voreres i l’asfalt del nou carrer de Sant Mateu, a l’espera 

d’adoptar una solució concreta que pot comportar la reurbanització del sector 

o no. 

                                                           
6
 Veure 5.1.2.2. Croquis de l’actuació, on marcarem la ubicació exacta dels elements descrits 

7
 Veure 5.1.2.2. Croquis de l’actuació, on marcarem els punts on es realitzaran els sondejos 
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vi. Executar els sondejos previstos, fins una profunditat mitjana de 15 metres. 

vii. Ordenar les mostres obtingudes. 

viii. Realitzar els diferents perfils d’humitat a partir de les dades obtingudes. 

ix. Comparar les dades del SEV amb els gràfics d’humitat en el terreny i detectar 

el punt o els punts on la presència d’aigua, sempre en els voltants del 

col·lector, és més alta. 

x. Segons quina sigui la zona detectada o zones detectades, si és que es troben 

dins la teòrica zona d’influència del col·lector, impermeabilitzar i/o segellar el 

tram de col·lector que té les pèrdues.  

xi. Si la informació analitzada ens fa pensar que hi ha algun altre element, del qual 

no tenim informació, que és el causant d’una presència d’aigua clarament no 

deguda al NF, caldrà fer una recerca exhaustiva de tota la documentació histò-

rica existent de la zona, amb l’ajuda dels tècnics municipals, per tal d’esbrinar 

d’on ve l’excés d’humitat, amb les complicacions que això comporta. 
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5.1.2.2. Croquis de l’actuació 

 

Figura 76. Zona d’influència del traçat teòric del col·lector afectat. En aquest recinte es centraran tots els assajos. 

 

Figura 77. Previsió d’implantació, en planta, dels tres sondejos SEV que es realitzarien per determinar la variació 

de la humitat del sòl i la seva composició. La seva implantació, transversal al traçat teòric del col·lector, és deguda 

a què en la zona que controla el denominat SEV 2 hi ha les esquerdes i l’enfonsament més marcat, i en els altres 
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dos punts, SEV 1 i SEV 2, tot hi estar en la zona de la canonada, les incidències no es manifesten o són molt min-

ses. 

 

Figura 78. Les fletxes blaves marquen les vies que caldrà que utilitzin els diferents encarregats d’implantar i reti-

rar els elements necessaris per dur a terme els diferents SEV, així com per on s’haurà d’accedir a ampliar la dis-

tància entre els electrodes A i B i a comprovar els diferents resultats obtinguts. L’assaig d’accés més difícil serà el 

SEV 3, ja que es troba enmig de la zona terraplenada per corregir la inestabilitat de talussos.  

 

Figura 79. Previsió d’implantació, en planta, de la xarxa de sondejos mecànics que caldrà executar per tal 

d’obtenir els suficients perfils d’humitat per determinar-ne les variacions i els pel punt o els punts sigulars,  més 

detalladament.  
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Figura 80. Les fletxes blaves marquen les vies que caldrà que utilitzi la maquinària i els operaris encarregats de 

realitzar els sondejos. Els sondejos que comportaran més problemes seran els dos sondejos que es troben sota la 

vorera de l’actual carrer de Sant Mateu i els 4 sondejos que estan en la part superior d’aquesta mateixa vorera. 

Cal recordar, que alhora de comparar els resultats de cadascun dels sondatges caldrà establir una cota de refe-

rència o de partida ja que cal tenir en compte que la cota de partida de cadascun d’ells serà diferent. 

 

Figura 81. Possibles unions de sondejos per realitzar perfils d’humitat segons l’evolució concreta que es vulgui 

controlar. Fixem-nos que d’aquesta manera es pot avaluar la variació d’humitat en un traçat similar al dels assa-

jos elèctrics, pots detectar les variacions en la presència d’aigua longitudinalment al teòric traçat del col·lector.  
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5.1.2.3. Pressupost 

En aquest cas, resumirem en una partida alçada el cost d’un assaig elèctric i el seu anà-

lisis i desglossarem expressarem mitjançant un preu unitari de l’execució de cadascun dels 

sondejos i de la realització dels perfils d’humitat. 

 

1.1 PA Adequació accessos, tancat perimetral i preparació del traçat alternatiu per a vehicles i 

vianants 

1   2.500,00 €  2.500,00 € 

1.2 ud Execució assajos elèctrics, inclòs anàlisis de resultats i entrega d’informe. 

                 3,00 ud   7.125,00 €/ud  21.375,00 € 

1.3 ud Execució de sondejos mecànics fins a una profunditat de 12 metres. Inclosa presenta-

ció de resultats en forma d’informe. 

 18,00 ud  174,00 €/m
2
  3.132,00 € 

1.4 ud Reposició de paviment. Terraplenat de sondejos amb terres procedents de la pròpia 

excavació, compactades i reomplert dels últims 2 metres de perforació amb formigó en massa. 

Caldrà reposar la peça de panot en qüestió o bé aplicar la capa asfàltica (microasfalt). 

 12,00 ud  112,00 €/m
2
  1.344 € 

____________________________________________________________________ 

28.351,00 € 
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6. RESUM D’ALTERNATIVES i CONCLUSIONS 

 

i. Reduir l’altura dels talussos 

 

GRAU D’ADEQUACIÓ AL CAS ESTUDIAT: Totalment adequat. 

 

ESTAT: Actuació ja realitzada 

 

COST: 29.985,35 € (SENSE IVA) 

 

 

ii. Aplicació de precàrrega amb drenatges 

 

GRAU D’ADEQUACIÓ AL CAS ESTUDIAT: Adequat. Caldria assegurar-se de la 

idoneïtat de l’actuació realitzant prèviament un acurat estudi geotècnic. Actuació 

programada un cop feta la proposta iv. d’aquest apartat. 

 

ESTAT: Actuació pendent d’aprovació per part de l’Ajuntament 

 

COST:  200.000,00 – 240.000,00 € (SENSE IVA) 

 

iii. Aplicació de mètodes de millora del terreny  

 

GRAU D’ADEQUACIÓ AL CAS ESTUDIAT: Alternativa a la precàrrega. Procés més 

ràpid que proporciona una major millora. Cal assegurar-se, abans d’aplicar-ne, que 

és estrictament necessari. 

 

ESTAT: Actuació pendent d’aprovació per part de l’Ajuntament 

 

COST:  350.000,00 – 400.000,00 € (SENSE IVA) 

 

iv. Actuacions per a detectar la presència d’aigua no deguda al nivell freàtic 

 

GRAU D’ADEQUACIÓ AL CAS ESTUDIAT: Primera opció (inspecció de l’estat del 

col·lector) molt adequada, les altres dues opcions serien adequades com a part de 

l’extens estudi geotècnic necessari. 

 

ESTAT: Actuació pendent d’aprovació per part de l’Ajuntament 

 

COST:  14.000,00 a 17.000,00 + 25.000,00 a 29.000,00 = 39.000,00 a 46.000,00 € (SENSE 

IVA) 
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 Conclusions 

 

 En primer lloc, volem reincidir en el fet que aquest informe ha estat realitzat amb els 

mitjans de què disposàvem, sense la possibilitat d’efectuar cap mena d’assaig o comprovació 

sobre el terreny per falta de infraestructura i de diners. Aquest fet, com ja s’ha comentat en 

diverses ocasions anteriorment, ha compromès la veracitat dels anàlisis, càlculs, propostes i 

solucions exposades i ens ha obligat a partir de moltes hipòtesis prèvies alhora de calcular o 

triar segons quines opcions. 

 

 Veient els resultats a què hem arribat, creiem honestament que caldria aprofundir en 

diversos apartats – l’estudi general de la zona 2, els processos concrets d’execució de solucions 

en el nostre cas, les intencions de l’Ajuntament d’Esplugues alhora de reparar els danys - per 

tal de arribar a una solució executable i que assegurés uns resultats òptims. No obstant, les 

diferents alternatives que hem plantejat creiem que exposen una visió global del problema o 

problemes existents, determinen quina és la situació de la zona i fan prendre una idea general 

dels possibles direccions que caldrà desenvolupar si es vol resoldre el problema actuant des de 

la base.  

 

 Passant a valorar apartats concrets, volem recordar que els càlculs realitzats per 

obtenir les dades de consolidació del terreny s’han realitzat suposant que ens trobàvem en un 

terreny saturat, fet que és estrictament veritat. La teoria de consolidació de Terzaghi suposa 

que el terreny està saturat, cosa que no sempre és certa, però que si es prèn com a bona, 

sempre estàs pel costat de la seguretat. El fet que el nivell freàtic estigui en alguns punts a uns 

10 metres de profunditat i que durant les reparacions fetes s’hagi copsat humitat en el terreny, 

ens ha fet prendre aquesta decisió, que en qualsevol dels casos, ens dóna un gran marge de 

seguretat. És a dir, és la hipòtesis més desfavorable. 

 

 El tema econòmic, com és lògic, creiem que serà molt important alhora de decidir en 

quina solució aprofundir i detallar, i quina solució descartar de bon principi. Així doncs, la 

reducció de l’altura dels talussos i les actuacions per determinar i solucionar la presència 

d’aigua no deguda al nivell frèatic estan entre els 30.000 i els 50.000 euros i les solucions 

d’aplicar una precàrrega amb drenatges i optar per millorar el terreny se situen entre els 

200.000 i els 400.000 euros. Presumtament les diferències són molt grans i veiem que el què 

queda clar és que abans de prendre la decisió d’actuar, caldrà assegurar-se que la opció triada 

ens dóna progrés substancial en la zona. 

 

 Així doncs, caldrà especificar prioritats alhora d’actuar, de manera que es puguin anar 

descartant causes del deteriorament als diferents punts estudiats. Primerament, ja es va 

procedir al terraplenat de la depressió, descartant d’aquesta manera incidències en 

l’estabilitat dels talussos. Creiem que el pas següent hauria de ser tractar el col·lector -  

assegurar-se que no hi entra aigua i evitar que la que hi pugui entrar es filtri al terreny – per 

evitar que l’aigua alteri el comportament del sòl, tenint en compte el cost relativament baix 

que suposa. Un cop realitzada l’actuació, caldria esperar a veure com reacciona el terreny 
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durant uns mesos, fent-ne el seguiment mitjançant testimonis i aparells de mesura. Segons el 

comportament observat, caldria prendre la determinació de reparar directament la zona 

afectada, entenent que els moviments ja no es produiran, o bé procedir a assajar en detall el 

terreny i aplicar-hi alguna de les mesures correctores proposades, sempre com a últim recurs i 

havent-ne valorat adequadament els pros i els contres. 

 

 Finalment, creiem que tot i ser un projecte acadèmic i amb mitjans limitats, s’ha 

analitzat un cas real al qual ningú ha donat a hores d’ara cap solució. Hem estat en contacte 

amb l’Ajuntament d’Esplugues, amb empreses especialistes en temes de millora del terreny i 

amb l’enginyeria i la constructora que van desenvolupar i executar el projecte. El mateix 

Ajuntament ha anat seguint les deduccions i/o avanços que s’han obtingut i la intenció és 

facilitar-los la documentació de l’informe perquè el facin servir de punt de partida.  

 

 Tot plegat ens ha donat una idea general del funcionament del món professional i de 

les possibles vies que es poden prendre per donar solucions a problemes no previstos en una 

obra. Ens hem topat amb la realitat dels diners, ja que considerem molt greu que dins un 

municipi no es doni solució a un deteriorament tan evident i perillós d’una zona que fa poc ha 

estat urbanitzada. 

 

 
 

 Per últim, cal remarcar que els diferents preus que apareixen en els diferents 

pressupostos caldria retocar-los, ja que són preus obtinguts consultant a les empreses sobre la 

remota possibilitat d’actuar en la zona deteriorada. Durant aquests darrers anys, la diferència 

entre el primer preu que obtens d’una empresa per a fer una actuació i el darrer que et donen 
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just abans de formalitzar el contracte difereix fàcilment en un 30 %, cosa que vol dir que les 

diferents mesures a prendre tindrien un cost, a última instància, sensiblement inferior. 

Afirmació que, d’altra banda, no és estrictament certa perquè un cop dins l’obra sempre 

apareixen factors que no s’havien tingut en compte i cal acceptar, planificar i executar 

actuacions complementàries que comporten pressupostos contradictoris. 
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