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Annexa A 
 

 

Estudi Geotècnic 



 

 

 

Nota sobre el Estudi Geotècnic  

 

 

Donat que no existia estudi geotècnic fet a la parcel·la  del projecte objecte d’aquest treball Fi 
de Grau a Torroella del Montgrí (Baix Empordà) 

S’ utilitza un estudi geotècnic  fet per un projecte de unes característiques constructives  
semblants i a un entorn proper a un riu i al mar. (Baix Ebre) 

 

S’han emmarcat les parts del estudi geotècnic que son importants per l’estudi estructural del 
projecte i la seva construcció 
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MEMÒRIA TÈCNICA 
 
 

1.  ANTECEDENTS  
 
 
Per encàrrec de VERTIX, S.A., s’ha dut a terme l’exploració i estudi geotècnic d’una 
parcel·la, l’Illa 37, situada al Sector L’Almadrava, al terme municipal de L’Ametlla 
de Mar, amb la finalitat de investigar les característiques geotècniques i naturalesa 
del subsòl. 
 
Es projecta la construcció de sis grups de vivendes unifamiliars amb una planta de 
soterrani, amb una superfície edificable d’uns 440 m2 cada grup. Segons el Codi 
Tècnic de l’Edificació, l’edifici projectat es classifica com a C-1. 
 
Aquest és un informe previ, fet a partir de cinc sondejos, els sondejos restants es 
realitzaran més endavant. 
   
Els objectius del present informe són: 
 
 

a. Coneixement de la naturalesa, característiques de resistència i compacitat 
del subsòl a diferents profunditats. 

 
b. Veure les diferents profunditats de fonamentació. 

 
c. Determinar les càrregues admissibles 

 
d. Calcular els assentaments previsibles. 

 
e. Conèixer la profunditat a la que es localitza el nivell freàtic. 

 
 
 
Amb aquesta finalitat s’han realitzat un conjunt de treballs i assaigs aplicant les 
indicacions sobre geotècnia que es contemplen dins del Document Bàsic SE-C del 
Codi Tècnic de l’Edificació durant la primera quinzena del mes de Març del 2007.   
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2.  TREBALLS  REALITZATS  
 
 

2.1. SONDEIGS  
 
 
S’han realitzat cinc sondeigs pel mètode de rotació, extraient mostres 
representatives de cada nivell travessat.  
 
La sonda que s’ha utilitzat és una MOBILEDRILL B-34, amb barnillatge de 90 mm de 
diàmetre. 
 
 
Al següent quadre s’indica la cota d’inici, el mètode de perforació i profunditat 
assolida en cada sondeig realitzat: 
 

SONDEIG Cota Inici* Mètode Profunditat (m) 

S-1 -2,4 m Rotació 6,1 m 

S-2 -1,85 m Rotació 7,0 m 

S-3 -1,7 m Rotació 5,0 m 

S-4 +3,4 m Rotació 8,0 m 

S-6 +2,5 m Rotació 6,0 m 

TOTAL   32,1 m 

* Respecte vorera.  
 
Els sondeigs i la presa de mostres “ in situ”, han estat realitzats per l’Empresa del 
nostre grup: CENTRO GENERAL DE SONDEOS, S.L., acreditada per La Direcció 
General d’Arquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. en l’àmbit de 
sondejos, presa de mostres i assajos “in situ” per a reconeixements geotècnics amb 
codi de identificació nº 06140.GTC06(B). 
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2.2. STANDARD PENETRATION TEST 
 
S’han efectuat 12 assaigs de penetració (Standard Penetration Test) a les diverses 
capes que s’han travessat. L’assaig s’ha realitzat amb penetròmetre extractor de 
mostres bipartit de 2” de diàmetre segons les normes següents: 
 
  - Pes de la maça de penetració:  63,5 Kg 
 
  - Alçada de la caiguda:   76,2 cm 
 
  - Interval de penetració:   30,5 cm 
 
 

2.3. MOSTRES INALTERADES I  REPRESENTATIVES 
 
En els sondeigs es prenen mostres dels diferents nivells travessats. La presa de 
mostres es realitza amb els estris de l’extracció de mostres inalterades o de l’assaig 
estàndard de Penetració, o bé dels materials extrets directament mitjançant l’enfilall 
de perforació. 
 
Seguint la nomenclatura que indica l’apartat 3.4.2. Presa de Mostres del 
Documents Bàsic SE-C, les mostres són del tipus: 
 

Tipus de 
mostra 

Denominació Mètode d’extracció Característiques 

Inalterada (I) 
Tub de presa de mostres 
de paret gruixuda de 5,9 

cm de diàmetre 
A 

 
Parafinada 

 
Amb bateria 

Manté inalterades les 
propietats d’estructura, 

densitat, humitat, 
granulometria, plasticitat i 

components químics del 
terreny en el seu estat 

natural. 

B 
Representativa 

(S) 

 
Tub de presa de mostres 
bipartit de l’assaig SPT 

 

Manté inalterada la humitat  
del terreny en el seu estat 

natural 

C Ripis  (R) 

 
Mitjançant l’ascensió de 
l’enfilall de perforació 

 

Mostra la naturalesa del 
terreny 
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Cada grau avarca les característiques del tipus de mostra posterior. El nombre i 
tipus de mostres que obtenim depenen del tipus de campanya de reconeixement (en 
funció de l’objectiu de l’estudi) i de les exigències del terreny. 
 
En el nostre cas s’han pres dues mostres representatives i una mostra de talús, que 
corresponen a assaigs tipus (B) i (C) respectivament. 
 
Les mostres han estat portades directament al laboratori en un termini màxim de 24 
hores després de realitzar l’estudi de camp, per tal que siguin emmagatzemades i 
conservades, fins el moment de realitzar els assajos, segons Norma UNE 
103100/95.  Al laboratori han estat seleccionades per la realització dels assajos. 
 
Les mostres assajades corresponen al sondeig i profunditat següents: 
 

SONDEIG PROFUNDITAT MOSTRA TIPUS 

S-3 1,5 m m-1 B 

S-6 6 m m-2 B 

Talús --- m-3 C 

 
Els assajos de laboratori s’han dut a terme a TERRES, Laboratori de Ciències de la 
Terra, S.L.L., acreditat per la Direcció General d’Arquitectura i Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 

2.3.1.  DESCRIPCIÓ DE LES MOSTRES 
 
 
Totes les mostres emmagatzemades al laboratori són revisades per un geòleg, amb 
la finalitat de completar la informació recollida al camp i programar la campanya 
d’assajos de laboratori. Les mostres s’inclouen dins el tall estratigràfic del sondeig.  
 
La descripció de les mostres s’adjunta a l’annex. 
 
 
 

2.4. ASSAJOS DE LABORATORI 
 
Un cop s’han reconegut les mostres es realitzen els talls geològics previs del terreny 
i segons aquests es programa una sèrie d’assajos en funció dels diferents nivells 
travessats, dels objectius de l’estudi i exigències del material.  
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Amb els assajos del laboratori es vol, principalment, conèixer les característiques 
físiques dels materials i poder agrupar-los segons el seu comportament.  També 
s’examinen les característiques químiques dels sòls en cas que es tinguin indicis que 
aquests puguin ser agressius o experimentar canvis volumètrics.  
 
Els assajos mecànics es  realitzen amb la finalitat de conèixer els valors més 
característics de resistència i així poder determinar els paràmetres fonamentals que 
intervenen a les conclusions de la memòria. Tot el conjunt de dades obtingudes al 
laboratori ajuden a definir les formes més idònies de fonamentació. 
 
En línies generals, es distingeixen els següents grups d’assajos: 
 
• Estat natural (humitat i densitat) 
 
• Identificació (Granulometria, límits d’Atterberg, pes específic relatiu,...) 
 
• Químics (contingut en matèria orgànica, sulfats solubles, carbonats, pH,...) 
 
• Mecànics de resistència (compressió simple, tall directe, triaxial, vanetest, etc...) 
 
• Mecànics de deformabilitat (edòmetre, expansivitat Lambe, pressió d’inflament, 

inflament lliure, ...) 
 
 

 
2.4.1. DESCRIPCIÓ I OBJECTE DELS ASSAJOS DE LABORATORI. 
 
 
Sulfats solubles en sòls (UNE 103201/96) 
 
Aquest assaig té com a finalitat comprovar l’existència de sulfats solubles al sòl. 
Donat que només s’analitza la presència o absència de sulfats es denomina assaig 
qualitatiu. En el cas de que s’obtingués un resultat positiu, es realitzaria un assaig 
quantitatiu, per determinar la quantitat de sulfats solubles que conté el sòl. 
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2.4.2. ASSAIGS  REALITZATS A L’ESTUDI 
 
 
El tipus, Norma i número de assajos realitzats se descriu al quadre adjunt: 
 

 
GRUP D’ASSAJOS 

 

 
ASSAIG 

 
NORMA 

 
Nº 

d’assajos 
 
 

Químics 
 

 
Sulfats solubles 
 
pH del sol 
 

 
UNE 103201/96 
 
------------------ 
 

 
3 
 
3 
 

 
Per a la classificació dels sòls s’han fet servir els sistemes USCS (Casagrande modificat), el donat 
per la American Highway Research Board i l’índex de grup. 
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3. GEOLOGIA 
 
 

3.1. CARACTERÍSTIQUES  GEOLÒGIQUES 
 
 
L’àrea estudiada està situada al nord de la comarca del Baix Ebre, a la localitat de 
L’Ametlla de Mar.  
 
El tram inferior del riu Ebre discorre sobre una depressió de forma rectangular 
denominada Baix Ebre, que talla les estructures del plegament dels Catalànids. 
Aquesta fossa està netament limitada a l’oest per la falla del Baix Ebre, mentre que 
per l’est presenta un límit més irregular amb els materials Mesozoics del bloc Cardó 
i la seva continuació meridional, el pic de Montredó i la Serra del Montsià. 
 
En aquesta depressió es reconeixen diverses fases de colmatació. Sobre els 
materials Mesozoics plegats, que constitueixen el bassament, s’hi adosen bretxes, 
conglomerats i margues que s’atribueixen al Paleocè. Recobrint discodantment les 
anteriors fàcies, es desenvolupa al sud-est de Tortosa, una potent sèrie superior a 
100 metres de Pliocè marí. Aquests materials estan basculats i afectats per petites 
falles normals. Cap al nord les fàcies del Pliocè tenen caràcter continental i estan 
formades per conglomerats. 
 
Sobre el Pliocè marí i en contacte discordant hi ha dues formacions litològicament 
ben diferenciades: els conglomerats poligènics i les sorres d’origen fluvial i els 
conglomerats monogènics que constitueixen els ventalls col·luvials. Aquesta última 
unitat assoleix un gran desenvolupament (superior als 200 metre). Les dues unitats 
estan afectades per falles normals. 
 
En diversos punts de la regió es poden observar els afloraments de conglomerats 
monogènics. Els terrenys estudiats es situen sobre aquests conglomerats Pliocens. 
 
 
 

3.2.  DESCRIPCIÓ DEL SOLAR 
 
La parcel·la estudiada es troba al Sector L’Almadrava, al terme municipal de 
L’Ametlla de Mar.  
 
Es tracta d’una zona sense urbanitzar on afloren terres de replè i el substrat de la 
zona principalment calcari.  
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La superfície de la parcel·la té un pendent suau que baixa cap al sud.  
 
Ens trobem a uns 10-15 metres de la línia de costa i a uns 5-10 metres per sobre 
del nivell del mar.  
 
La cota i situació dels sondejos s’indica al plànol adjunt.  
 

 
 
3.3. CARACTERÍSTIQUES  GEOTÈCNIQUES 
 
En els sondeigs realitzats distingim els següents nivells geotècnics: 
 
 
CAPA R:  
 
Aquesta capa es troba en els sondejos S-4 i S-6, en superfície i amb un gruix 
inferior al mig metre.  
 
És un nivell de terres de replè, poc compactat, format per llims i graves de roca 
calcària de color marró fosc.  
 
En conjunt són materials esponjats, de baixa resistència i de naturalesa heterogènia 
sobre els que no s’ha de recolzar cap element de fonamentació. 
 
 
CAPA A:  
 
Aflorant en superfície o per sota dels materials de replè (capa R) en els sondejos  S-
4 i S-6, a entre 0,25 i 0,45 metres de profunditat, es troba el sostre d’aquesta 
capa.  
 
Es tracta d’una amalgama de nivells carbonatats i semicimentats de coloració gris i 
marró clara. Predominen els nivells de lutites cimentades i carbonatades, entre els 
que s’intercalen nivells conglomeràtics i de bretxes calcàries.  
 
Al sondeig S-1, aflorant en superfície, es troba el sostre de la capa, format per un 
paquet de 1,4 metres de conglomerats calcaris amb matriu llimosa amb els grans 
subarrodonits. Per sota d’aquests, apareix un nivellet de sorres llimoses 
semicimentades color marró clar, que en profunditat passen a roca carbonatada 
rosada.  
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Al sondeig S-2, es troba un altre nivell format per sorres llimoses semicimentades 
de color marró clar, però aquest de major potència, a 4,2 metres de profunditat. 
 
En conjunt s’interpreten com a materials Quaternaris antics de peu-de-mont. 
 
S’ha comprovat un gruix de capa de més de 7 metres sense arribar a la seva base.  
 
En general són materials secs i de gran duresa, es pot classificar tot el conjunt com 
a roca tova.  
 
Als assajos de camp i de laboratori realitzats s’obtenen els següents paràmetres 
geotècnics: 
 
Provetes assajades:  m-1, m-2 i m-3 
 

Composició:  bretxa de gra mitjà a groller de clastes de roques carbonatades 
amb matriu i ciment carbonatat i llims carbonatats amb sorra heteromètrica 
carbonatada amb alguna grava calcària.  

 
Resistència:  
 
Als assaigs de SPT s’obtenen valors de N superiors a 50, arribant a assolir “rebuig” 
(N>100) en profunditat. 
 
L’agressivitat d’aquest sòl al formigó, és pràcticament nul·la ja que s’ha trobat un 
contingut en sulfats solubles inapreciable, en l’assaig realitzat segons la NORMA 
UNE 103201/96. 
 
 

 
3.4.  NIVELL  FREÀTIC 
 
El dia de la realització de l’estudi de camp (08/03/2007), no s’ha trobat el nivell 
freàtic en cap dels sondeigs.  
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4- RESUM I CONCLUSIONS 
 
 

4.1. PROFUNDITATS DE FONAMENTACIÓ. CÀRREGUES ADMISIBLES 
 
 
La pressió admissible en els fonaments ve limitada per dos factors que no tenen una 
relació determinada entre ells, per tant han de considerar-se separadament: 
 
 
 - Seguretat davant l'enfonsament del fonament per trencament del terreny, 

que depèn de la resistència d'aquest al trencament per cisalla.  
 
 
 - Seguretat davant de la deformació o assentament excessiu del terreny, que 

pot perjudicar l'estructura i que depèn, a més de la compressibilitat del terreny, de 
la profunditat de la zona interessada per la càrrega en funció de l'àrea carregada i 
de la tolerància de l'estructura als assentaments diferencials. 

 
 
Per a sòls cohesius, les càrregues admissibles venen donades por les fórmules: 
 
 
          Qdr  = 3,7 x Qu          per sabates quadrades 
 
          Qd   = 2,85 x Qu         per sabates contínues 
 
          Qdo  = 2,85 x Qu x ( 1 + 0,3 B/L )   per sabates rectangulars, amb una       
                                                                       amplada B i una longitud L. 
 
 
Les càrregues admissibles es calculen aplicant a les càrregues de trencament un 
coeficient de seguretat Gs = 3. 
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Per a sòls granulars, les càrregues admissibles venen donades per les fórmules: 
 
 Qad  =   N/12 x S x [( 1 + B )/ B ]²  per B > 1,25 m 
 
 Qad  =   N/8 x S               per B < 1,25 m 
 
On: 
 
 N  = Número de cops del S.P.T. 
 
 S  = Assentaments màxims en polzades. 
 
 B  = Ample de la sabata en peus. 
 
 
Per a calcular la tensió de treball d’una fonamentació directa encastada en el 
terreny,  Terzaghi va calcular una fòrmula que té en compte el pes de la terra que 
confina el fonament. 
  

Qh = c Nc + q Nq + 1/2 BNγ γ 
 
On: 
 

Qh =  càrrega d’enfonsament 
 

Q    =  sobrecàrrega sobre el nivell de fonamentació =H γ  
 

B     =  ample de la sabata 
 

C     =   cohesió del terreny de fonamentació 
 

Nc, Nq y Nγ = factors de capacitat de càrrega que només depenen de Φ. 
 
 
Es projecta la construcció de sis grups de vivendes unifamiliars de tres plantes i una 
planta de soterrani. 
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FONAMENTACIÓ DIRECTA 
 
Aplicant les expressions anteriors s’obté una càrrega admissible per les diferents 
capes descrites anteriorment: 
 

Capa Tipus de sòl 
Valor 
de N 

Qad Llosa 
armada 

Qad sabata 
correguda 

Qad Sabata 
aïllada 

R Replè --- No Recolzar No Recolzar No Recolzar 

A Carbonatat > 50 3,5 Kg/cm² 2,8 Kg/cm² 3,5 Kg/cm² 

 
Aquestes càrregues es refereixen a la ruptura per esforç tallant, sense tenir en 
compte la magnitud de l’assentament. 
 
 

4.2.  ASSENTAMENTS PREVISIBLES 
 
 
Els assentaments es calculen segons la fórmula: 
 
       S  =   Q x h x 1/E 
on: 
 
 Q  =  Sobrepressió mitja aplicada al terreny 
 
 h  =  Gruix de l’estrat compressible 
 
 E  =  Mòdul d’elasticitat 
 
Per les càrregues anteriors es calculen els següents assentaments: 

 

Capa Tipus de sòl Valor de N 
Tensió de 

Treball 
Assentament

(en cm) 

A Carbonatat > 50 3,5 Kg/cm² 0,5 cm 
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4.3. RIPABILITAT 
 
Els materials de la capa R seran excavables amb maquinària ordinària de moviment 
de terres. 
 
Per excavar els materials de la capa A seran necessaris mètodes d’excavació en roca 
(tipus martell pneumàtic) degut a la seva naturalesa. Aquesta maquinària serà 
necessària gairebé desde l’inici de l’excavació, degut a que en la majoria de la 
parcel·la els materials resistents afloren en superfície. 
 
 

4.4. SISMICITAT 
 
S’han analitzat globalment les característiques sísmiques de la zona, seguint ‘Norma 
de Construcció Sismorresistent: Part General i Edificació (NCSE-02), segons el que 
estableix el reial decreto 997/2002, de 27 de Setembre (B.O.E. nº 244 de 11 
d’Octubre de 2.002). 
 
En aquest cas la zona estudiada se troba dins de la ‘Zona Sísmica 1’ que implica 
una sismicitat mitja a baixa, entre la issosista de grau VI. 
 
Per la localitat de Terrassa es considera un valor d’acceleració sísmica bàsica ab de 
0,04g, essent g l’acceleració de la gravetat, i un coeficient de contribució K=1. 
 
 

 
 

Mapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya de la distribució de les zones 
sísmiques i les seves intensitats a l’escala macrosísmica internacional (MSK). 
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L’edifici projectat es classifica com d’importància normal. 
 
La capa A, amb un gruix superior als 7 metres es classifica com a terreny tipus I.  
 
En funció del tipus de terreny, s’adoptarà un coeficient de tipus de sòl (C) de 1; i un 
coeficient de risc de ρ = 1,0. 
 
El coeficient d’amplificació del terreny (S) es calcula de 0,8. L’acceleració de càlcul 
(ac) es calcula a partir de  ac = S · ρ · ab 
 
En aquest cas obtenim un valor d’ ac = 0,032.  
 
 

 
4.5. FONAMENTACIÓ DE LA GRUA 
 
Es projecta la construcció de sis grups de vivendes unifamiliars amb una planta de 
soterrani.  
 
En el cas de col·locar una grua, el seu fonament quedaria recolzat sobre els 
materials de la capa A, i es podria dimensionar per transmetre al terreny tensions 
de treball de fins a 2,8 Kg/cm2. 
 
 

4.6.  RECOMANACIÓ  FINAL 
 
En base als sondeigs realitzats i a la interpretació donada entre ells, suposant unes 
relacions geològiques normals, s’han diferenciat dues capes anomenades R i A, les 
característiques geotècniques de les quals es defineixen en el capítol anterior. 
 
La capa R és un nivell de terres de replè format per llims i graves de calcària de 
color marró fosc. La capa A correspon a una amalgama de nivells semiciemtnats i 
carbonatats amb intercalació de bretxes calcàries.  
 
Segons el Codi Tècnic de l’Edificació aquest terreny es classifica com a T-1. 
 
No s’han trobat sòls que siguin agressius a l’enduriment del formigó. 

Ramon
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Es projecta la construcció de sis grups de vivendes unifamiliars amb una planta de 
soterrani. La base dels grups de vivendes quedarà recolzada sobre els materials de 
la capa A. 
 
Atenent a les característiques geològiques, geotècniques i geomètriques dels nivells 
travessats, es podrà plantejar una fonamentació directa als materials de la capa 
A per mitjà de sabates dimensionades per transmetre al terreny tensions de 3,5 
Kg/cm2 per sabata aïllada i tensions de 2,8 Kg/cm2 pel cas de sabata correguda.  
 
Per calcular les característiques de la construcció dels murs i l’estabilitat dels 
talussos es prendran els següents paràmetres: 
 

Paràmetres Capa R Capa A 

Cohesió aparent  Kg/cm2 0,1 0,35 

Densitat mitja   T/m3 1,8 2,22 

Angle de fregament intern 24º 33º 

 
Una vegada efectuada la explanació i/o la obertura de les rases de la fonamentació, 
és convenient que se’ns comuniqui ràpidament, per poder reconèixer el terreny, 
com indica que es faci al Nou Codi Tècnic de la Edificació. Restem a la seva 
disposició per a qualsevol dubte referent al present informe.  
 
       Barcelona, 11 d’Abril de 2007 
        Vº Bº 
            El  Director 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Edgar  Sanz                    Teodoro González 
                Geòleg                                          Centro Catalán de Geotecnia S.L. 
        Col·legiat nº 4893                                        Geòleg col·legiat nº 4897 
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Informe nº: 08085

                    

Peticionari

Direcció
Dades CIF: B-62488515                   Tf: 93 253 17 88

Direcció de l'obra 
    Data d'inici  treballs 08/03/2007

Data final treballs 08/03/2007

Unitats 

sondeig a rotació 5
standard penetración test UNE 103800/92 12

Barcelona, 14 de març del 2007

Supervisat per:

Luís M. Suárez Teodoro González López

Responsable de l'àmbit Director

assaigs de camp Full 1 de 6

OBSERVACIONS

TREBALLS SOL·LICITATS 
Tipus d'Assaig Norma Referència

S-1 a S-5

   c/ Bertran 39, baixos - 08023 Barcelona

PETICIONARI

   Centre Català de Geotècnia, SL 

DADES DE L'OBRA

    Illa 37, Sector L'Almadrava, L'Ametlla de Mar.

SPT

Centro General de Sondeos SL és una empresa acreditada per la Direcció General d´Arquitectura i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya segons resolució amb data 30 de gener de 2006 
per l'àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per reconeixaments geotècnics (GTC), amb codi de identificació nº 06140.GTC06(B)

Centro General de Sondeos SL - c/ Marco Aurelio 42-44 - 08006 Barcelona - T. 932531788   F. 932531789
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig Direcció de l´obra Data

S-1 (-2,4 m) Illa 37, Sector Almadrava, L’Ametlla de Mar. 08/03/2007

N = nº de cops en 30 cm 
Valor de N (SPT) Columna

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY

100

Conglomerat de calcària amb 
matriu llimosa color marró 
clar, ben cimentat, amb 

graves subarronides. 

Pr

S

Centro General de Sondeos SL és una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya segons resolució data 30 de gener de 2006 per l´àmbit 
dels sondeigs, la presa de mostres i els assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC), amb codi d´identificació nº 06140.GTC06(B)

Full 2 de 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,4

Roca carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.
6,1

1,4

Lutita carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.

S 100
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig Direcció de l´obra Data

S-2 (-1,85 m) Illa 37, Sector Almadrava, L’Ametlla de Mar. 08/03/2007

N = nº de cops en 30 cm 
Valor de N (SPT) Columna

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY Pr

Centro General de Sondeos SL és una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya segons resolució data 30 de gener de 2006 per l´àmbit 
dels sondeigs, la presa de mostres i els assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC), amb codi d´identificació nº 06140.GTC06(B)

Full 3 de 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,4

7,0

S 100

Roca carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.

Lutita carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.

4,2

Lutita carbonatada ben 
cimentada, color marró amb 

nivells de sorra semicimentada.

S 100

S 100
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig Direcció de l´obra Data

S-3 (-1,7 m) Illa 37, Sector Almadrava, L’Ametlla de Mar. 08/03/2007

N = nº de cops en 30 cm 
Valor de N (SPT) Columna

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY Pr

Centro General de Sondeos SL és una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya segons resolució data 30 de gener de 2006 per l´àmbit 
dels sondeigs, la presa de mostres i els assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC), amb codi d´identificació nº 06140.GTC06(B)

Full 4 de 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,0

100S

Roca carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig Direcció de l´obra Data

S-4 (+3,4 m) Illa 37, Sector Almadrava, L’Ametlla de Mar. 08/03/2007

N = nº de cops en 30 cm 
Valor de N (SPT) Columna

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY Pr

Centro General de Sondeos SL és una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya segons resolució data 30 de gener de 2006 per l´àmbit 
dels sondeigs, la presa de mostres i els assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC), amb codi d´identificació nº 06140.GTC06(B)

Full 5 de 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8,0

LLims i graves de roca calcària 
de color marró fosc.

0,4

Roca carbonatada ben 
cimentada, color marró.

4,2

7,3

Lutita carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.

Roca carbonatada ben 
cimentada, color marró.

100S

100S

S 100
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TALL ESTRATIGRÀFIC DEL SONDEIG

Sondeig Direcció de l´obra Data

S-5 (+2,5 m) Illa 37, Sector Almadrava, L’Ametlla de Mar. 08/03/2007

N = nº de cops en 30 cm 
Valor de N (SPT) Columna 

LitològicaN.F. M
20 40 60 80

DESCRIPCIÓ DEL TERRENY Pr

Centro General de Sondeos SL és una empresa acreditada por la DGAU de la Generalitat de Catalunya segons resolució data 30 de gener de 2006 per l´àmbit 
dels sondeigs, la presa de mostres i els assaigs in situ per reconeixements geotècnics (GTC), amb codi d´identificació nº 06140.GTC06(B)

Full 6 de 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6,0

LLims i graves de roca calcària 
de color marró fosc.0,2

1,6

Roca carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.

Lutita carbonatada ben 
cimentada, color marró 

ataronjat.

100S

100S

S 100



-6

-4

-2

0 

-8

-10

-12

S-3 (-1,7 m) S-2 (-1,85 m)
S-1 (-2,4 m)

A

Capa A: Roca carbonatada ben cimentada, amb nivells llimosos i sorrencs.

Capa R: Replè: llims i graves de calcària de color marró clar.

Escala: 1/200

N. Obra: 08085

Localitat: L’AMETLLA DE MAR Direcció: Illa 37, Sector L’Almadrava.

TALL GEOTÈCNIC  1 



-2

0

+2

+4 

-4

-6

-8

A

S-5 (+2,5 m)

S-4 (+3,4 m)

R

Capa A: Roca carbonatada ben cimentada, amb nivells llimosos i sorrencs.

Capa R: Replè: llims i graves de calcària de color marró clar.

Escala V: 1/200 
Escala H: 1/400

N. Obra: 08085

Localitat: L’AMETLLA DE MAR Direcció: Illa 37, Sector L’Almadrava.

TALL GEOTÈCNIC  2 
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DESCRIPCIÓ DE MOSTRES 

 
 

SONDEIG PROF. TIPUS DESCRIPCIÓ  LAB. 

S-1 2,5 m B Roca carbonatada color ataronjat.   

S-1 4,0 m B Roca carbonatada color ataronjat.  

S-2 0,0 m B Roca carbonatada rosada.  

S-2 1,0 m B Roca carbonatada blanquinosa.  

S-2 4,2 m B Sorra llimosa color marró clar.  

S-3 1,5 m B 
Llim carbonatat i sorra heteromètrica carbonatada 
amb gravetes anguloses de calcària, color marró 
clar. 

m-1 

S-4 1,0 m B Roca carbonatada blanca.   

S-4 4,0 m B Roca carbonatada blanca.  

S-4 4,2 m B Roca carbonatada blanca.  

S-6 1,5 m B Roca carbonatada blanca.  

S-6 3,0 m B 
Llim carbonatat amb sorra heteromètrica 
carbonatada i alguna grava mitja de calcària 
dispersa. 

m-3 

S-6 4,0 m B Roca carbonatada blanca.  

Talús --- C 
Bretxa de gra mitjà a groller de clastes de roques 
carbonatades amb matriu i ciment carbonatat, color 
gris a marró clar. 

m-2 
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M 1 M 2 M 3
B C B

S - 3 Talús S-6

1,5 3,0

U.S.C.S. Denom.

Denom.

Í. Grup

7,5 7,5 7

Inapreciable Inapreciable Inapreciable

Índex de Plast. (IP)
% Pasa U.N.E. 0,08

Granulometria

RELACIONS VOLUMÈTRIQUES

H.R.B.

OBSERVACIONS

Humitat (%)
Densitat AP (gr/cm3)

Densitat seca (gr/cm3)
Pes específic (gr/cm3)

Porositat (%)

pH del Sòl
Sulfat soluble

Matèria orgànica (%)

ASSAJOS QUÍMICS

RESUM LABORATORI

IDENTIFICACIÓ DE LA MOSTRA

CONSISTÈNCIA FINS A 

CLASSIFICACIÓ

Mostra
Tipus de Mostra

Sondeig
Profunditat (m)

Límit Liq. (WL)
Límit Plast. (WP)

Centro Catalán de Geotecnia S.L. – c/ Bertran 39 baixos, 08023 Barcelona – T. 932 531 788 – F. 932 531 789  



 

Aquest document consta de 1 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 1.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

 
Terra, TERRES Laboratori de Ciències de la S.L.L. 

C/  Gomis, nº 33 – local 7E        08760 - MARTORELL Tf. i Fax: 93 776 59 41 CIF: B-62786371

Laboratori Acreditat per la DGAP segons resolució del 7 de Setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Pàgina 1 de 1    INFORME D'ASSAIG 
                      Segons Norma UNE 66803/89 Identificació de l’informe:  NO5990/1 

 
 
 

Dades del peticionari: CENTRO CATALAN DE GEOTECNIA, S.L.
C/ Bertrán nº 39, baixos 1ª (BARCELONA 08023)

Tef: 93 253 17 88 NIF: B-62488515

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 8085/m-1
Referència donada pel peticionari: L'Ametlla de Mar.
Altres referències de la mostra: S-3 a 1,5m
Data de recepció: 14/03/2007 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: SPT
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO5990/1
Descripció de la mostra: Llim carbonatat i arena heteromètrica carbonatada amb graveta angulosa de calcària.

Beige clar .

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95 

Resultats dels assaigs:

OBSERVACIONS:
Cops de clava: 50R

Data d'emissió de l'informe: 26/03/2007
Signatari

Josep Maria Tella Ros José Alberto Quesada Aznar
Director del Laboratori Cap del Laboratori

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL                   UNE 103201/96
Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'assaig: 20-03-07 pH de la suspensió: 7,5 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,05
Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,04

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO4

2-: < 0,05 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,11 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 522



 

Aquest document consta de 1 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 1.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 
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Dades del peticionari: CENTRO CATALAN DE GEOTECNIA, S.L.
C/ Bertrán nº 39, baixos 1ª (BARCELONA 08023)

Tef: 93 253 17 88 NIF: B-62488515

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 8085/m-2
Referència donada pel peticionari: L'Ametlla de Mar.
Altres referències de la mostra: Mostra de talús
Data de recepció: 14/03/2007 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: Representativa
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO5990/2
Descripció de la mostra: Bretxa de gra mitjà a groller de clastes de roques carbonatades amb matriu i 

ciment carbonatat.Gris-beige clar.

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95 

Resultats dels assaigs:

OBSERVACIONS:

Data d'emissió de l'informe: 26/03/2007
Signatari

Josep Maria Tella Ros José Alberto Quesada Aznar
Director del Laboratori Cap del Laboratori

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL                   UNE 103201/96
Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'assaig: 20-03-07 pH de la suspensió: 7,5 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,05
Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,05

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO4

2-: < 0,06 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,13 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 600



 

Aquest document consta de 1 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 1.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 
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Dades del peticionari: CENTRO CATALAN DE GEOTECNIA, S.L.
C/ Bertrán nº 39, baixos 1ª (BARCELONA 08023)

Tef: 93 253 17 88 NIF: B-62488515

Identificació de la mostra donada pel peticionari: 8085/m-3
Referència donada pel peticionari: L'Ametlla de Mar.
Altres referències de la mostra: S-6 a 3m.
Data de recepció: 14/03/2007 Origen: Portada pel peticionari
Tipus de mostra: SPT
Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: NO5990/3
Descripció de la mostra: Llim carbonatat amb arena heteromètrica carbonatada i alguna grava  mitja de 

calcària dispersa.

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 103201/96 i 103202/95 

Resultats dels assaigs:

OBSERVACIONS:
Cops de clava:50R

Data d'emissió de l'informe: 26/03/2007
Signatari

Josep Maria Tella Ros José Alberto Quesada Aznar
Director del Laboratori Cap del Laboratori

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL                   UNE 103201/96
Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
Data d'assaig: 20-03-07 pH de la suspensió: 7 Resultat: NEGATIU

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de la quantitat analitzada (% SO3): < 0,05
Contingut en sulfats solubles respecte mostra original (% SO3): < 0,05

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
Expressat en SO4

2-: < 0,06 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,13 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 582
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