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1.- INTRODUCCIÓ  
 

VGV ARQUITECTES ha sol·licitat a GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL l’elaboració d’un estudi 

geotècnic en uns terrenys situats a l’Avinguda Havana Vieja del municipi de Castelldefels, amb la 

finalitat d’investigar les característiques geotècniques del subsòl.  

Segons ens ha informat la direcció tècnica de l’obra, es preveu la construcció del CEIP Vista 

Alegre, el qual constarà de planta baixa i una planta de pis. 

Els objectius del present estudi geotècnic són descriure els treballs realitzats així com els resultats 

que s’han obtingut i, a partir d’aquests, caracteritzar l’estructura geològica-geotècnica del terreny i 

la seva capacitat per suportar les fonamentacions de l’edifici. En base als paràmetres obtinguts 

del terreny, de l’estructura del subsòl i del projecte a realitzar, es proposen una sèrie de 

recomanacions de fonamentació del sector abastat dintre dels sondeigs.  

Aquestes recomanacions són unes orientacions per ajudar a escollir quina és la millor opció, i no 

tenen en compte els condicionants econòmics i de viabilitat propis de l’obra, que es desconeixen 

en el moment de realitzar aquest estudi. 
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2.- CAMPANYA DE RECONEIXEMENT  

2.a. Treball de Camp: 

Per tal d’abastar els objectius plantejats en el present estudi, s’han realitzat una sèrie de treballs i 

assaigs d’acord amb les especificacions de la NTE-CEG (BOE 20-12-75 i BOE 27-12-75) durant 

la primera quinzena del mes de novembre de dos mil sis. 

En funció de la informació prèvia facilitada per la direcció tècnica de l’obra i/o el client, els 

treballs realitzats corresponen a la Categoria Geotècnica 2 definida a l’Eurocodi 7, 

corresponent als Projectes Geotècnics (UNE-ENV 1997-1). 

S’han realitzat 6 sondeigs a rotació amb extracció de testimoni continu d’entre 8,5 i 10 metres, 

fent un total de 55,7 m lineals de perforació. Durant la realització dels sondeigs, s’han realitzat 

assaigs standard de penetració (SPT) i s’han obtingut mostres representatives de les capes 

geotècniques interceptades. 

Cal tenir en compte que els sondeigs són mesures puntuals de l’estructura del terreny, i poden no 

ser representatius de tots els materials i estructures que es troben en el subsòl del solar. Per tant, 

un cop estigui oberta l’excavació, caldrà que la present memòria sigui validada mitjançant una 

comprovació o visita de camp per un geòleg de l’empresa GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL. 
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2.b. Assaigs de laboratori: 

Un cop reconegudes les mostres, i en base l’estructura del terreny s’han programat una sèrie 

d’assaigs en funció dels diferents nivells travessats, objectius de l’estudi i exigències del 

material. 

Els assaigs de laboratori es realitzen al Laboratori de Geotècnia i Mecànica de Sòls de 

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL. Aquest laboratori està acreditat per la Direcció General 

d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 

Generalitat de Catalunya, segons el decret 257/2003, amb número d’acreditació 

0602405GTL(B), segons resolució del 26 de juliol de 2005. 

Els assaigs realitzats han estat els següents: 

• Granulometria per tamisat  UNE 103 101 : 1995   7 

• Límits d’Atterberg   UNE 103 103 i 104 : 1994  3 

• Sulfats solubles   UNE 103 202 : 1995   2 

 

En els annexos s’inclou una descripció detallada dels assaigs realitzats en el present estudi, així 

com dels resultats obtinguts. 
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3.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

3.a. Geologia General: 

El solar estudiat es troba a la comarca del Baix Llobregat, en el sector de trànsit entre la 

Serralada Prelitoral i els materials al·luvials que el riu Llobregat ha dipositat.  

Context geològic general de la zona d’estudi 

La Serralada Litoral: és una alineació de muntanyes paral·lela al mar, que s’estén al llarg de gran 

part del litoral català. El tram de serralada d’aquest sector és conegut amb el nom de massís del 

Garraf, que està format per un conjunt d’estrats predominantment calcaris que formen els 

relleus més importants de la zona. L’aixecament del massís del Garraf es va produir durant 

l’episodi orogènic alpí, i com a resultat de la deformació van aparèixer gran quantitat de falles 

5  
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que afecten els materials calcaris mesozoics. Aquestes falles segueixen, de forma majoritària 

una direcció NE-SO. El conjunt està orientat en aquesta direcció i amb una disposició de blocs 

estructurals que es van enfonsant esgraonadament des de llevant fins a ponent (depressió de 

Sant Pere de Ribes). El flanc sur forma una amplia badia que s’ha anat omplint de materials del 

Terciari i Quaternari, predominant els detrítics. 

Materials al·luvials i col·luvials: durant el Quaternari antic, per sobre d’aquests materials es van 

desenvolupar nivells de peudemont o sòls residuals relacionats amb els materials del Tricicle del 

Pla de Barcelona. Són estrats d’argiles de color vermell intercalades entre nivells de llims de color 

marró clar. Aquests nivells donen lloc a superfícies bastant planes, amb pendents suaus que 

baixen cap als rius. 

 

Al mateix temps, la xarxa hidrològica va formar una sèrie de terrasses al·luvials relacionades amb 

els diferents canvis del nivell de base. Aquests materials tenen un equilibri deposicional amb els 

anteriors.   

 

Les rieres i torrents han acabat determinant la geomorfologia actual, dipositant sediments molt 

poc consolidats en les zones més planes. 
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3.b. Descripció de la zona d’estudi: 

L’àrea d’actuació correspon a uns terrenys situats a l’avinguda Havana Vieja del municipi de 

Castelldefels, a la cantonada amb el carrer Antonio Machado. 

Vista general de la parcel·la. 

Es tracta d’una amplia extensió de terreny, d’uns 9000 m², la qual es troba sense urbanitzar i en la 

qual es preveu la construcció i ocupació del nou CEIP Vista Alegre i les seves instal·lacions.  

El solar es troba ocupat actualment per terreny natural, amb camins i petites explanades de terra, 

trams ocupats per matolls i herbes, i zones de bosc amb pins i altres arbres. La superfície del 

terreny presenta certes irregularitats topogràfiques, tot i que en general segueix la tendència del 

carrer Habana Vieja, el qual puja en direcció al carrer Antonio Machado. 

En el plànol adjunt en els annexes es mostra la distribució dels sondeigs. 
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3.c. Estructura Geològica i Geotècnica de Detall: 

En els sondeigs realitzats distingim els següents nivells geotècnics: 

CAPA R: Replens 

Geometria: 

La capa més superficial presenta una geometria irregular, amb gruixos variables en funció del 

punt del solar estudiat. En general és habitual trobar gruixos per a aquesta capa d’entre 1,5 i 2,0 

m, tot i que en sectors com en el sondeig S-2 i S-5 s’han arribat a observar fins a 3,5 – 4,0 m de 

rebliment.  

Característiques geològiques i geotècniques: 

Es tracta d’una sèrie de materials d’origen antròpic, que es troben reomplint l’antiga topografia del 

terreny original. Estan formats per una barreja de sòls vegetals sorrencs, amb algunes graves i 

restes de runa o materials de construcció. Localment (sondeig S-5) aquests replens són 

especialment heterogeni, amb presència de plàstics i altres deixalles. En conjunt, aquests 

materials presenten característiques geotècniques dolentes, són de consistència fluixa, i es 

recomana no recolzar cap tipus de fonamentació en aquesta capa. 
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CAPA A: Sorres i argiles 

Geometria: 

La capa A es presenta com una alternança de materials sorrencs i argilosos, amb nivells de 

geometria lateral variable, els quals presenten cert cabussament en direcció a l’interior de la 

parcel·la. En conjunt la capa A s’ha definit fins al final dels sondeigs realitzats, a uns 10 metres 

de profunditat. Es comprova, doncs, un espessor superior als 6,5 metres. 

Característiques geològiques i geotècniques: 

Aquesta capa està formada per dos tipus de materials diferents, en funció de la major o menor 

presència de matriu argilosa. 

Per una banda, predominen els materials sorrencs i gravosos, amb certa matriu llim argilosa, 

però amb una cohesió baixa. Segons les granulometries efectuades en aquests materials, les 

sorres, de mida de gra principalment mitjana a fina, presenten un contingut al voltant del 32-

44%, amb una presència significativa de graves que pot oscil·lar entre el 15 i 25% 

habitualment, amb llentions puntuals més gravosos de fins a un 51% en graves. La matriu es 

troba principalment entre el 20 i el 44%, tot i que en ocasions baixa fins al 10%. Es classifica 

aquests nivells com a sòl SC, o puntualment GC. 

Cal remarcar que en algun sector la granulometria és més grollera, detectant-se la presència 

de nivells de blocs de roca que en algun punt poden arribar a mesurar fins 0,5 m de diàmetre 

(veure sondeig S-2). També és important destacar que s’ha interceptat una crosta cimentada 

amb un gruix comprovat de d’uns 0,4 m (sondeig S-6), amb consistència de roca dura. Aquests 

nivells acostumen a tenir una morfologia lenticular, amb una variació de gruix lateral de 
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vegades notable. La distribució d’aquests nivells es troba a partir d’uns 7 m de fondària tot  i 

que no es descarta que es pugin trobar a cotes superiors. 

Per una altra banda, s’intercalen nivells amb certa cohesió, tot i que amb un contingut en 

material granular força significatiu. En aquests nivells, la matriu llim argilosa arriba a situar-se 

entre el 65 i el 70% del conjunt, essent la resta (30-35%) sorres mitjanes i graves. La plasticitat 

de la matriu és mitjana, amb un límit líquid de 32-35 i un índex de plasticitat de 14 a 18. Es 

classifica com un sòl CL.  

 

 

Detall dels materials de la capa A en un SPT, 
amb materials més granulars a la dreta i més argilosos a l’esquerra 

 

En conjunt la capa A es pot resumir com un sòl mixte, amb nivells granulars on s’aprecia una 

important presència de matriu, tot i que no la suficient com per atorgar una cohesió important, i 

nivells cohesius, però que presenten un important contingut en fracció granular. Pel que fa a la 

seva consistència, els valors de colpeig dels assaig SPT varien entre 20 i 30 en els trams més 

granulars, indicant uns nivells compactes, i entre 11 i 21 en els nivells argilosos, indicant una 

consistència entre rígida i molt rígida. 
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4. NIVELL FREÀTIC I AGRESSIVITAT DE L’AMBIENT AL FORMIGÓ 

A data de realització de l’estudi de camp (9-11 de novembre de 2006) no es detecta nivell 

freàtic en cap dels sondeigs realitzats, dins de la profunditat d’estudi. 

A banda de l’aigua freàtica, també s’ha comprovat l’agressivitat dels diferents materials del 

substrat al formigó, mesurant-ne el contingut en sulfats solubles. No s’ha trobat indicis de 

presència de sulfats en el subsòl. 
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5. FONAMENTACIONS 

5.a. Edificació prevista:  

Segons ens ha informat la direcció tècnica de l’obra, es preveu la construcció del CEIP Vista 

Alegre, el qual constarà de planta baixa i una planta de pis. Es preveu un recreixement del 

terreny, amb aportació addicional de materials de rebliment d’aproximadament 1 metre, per 

assolir la cota de la rasant del projecte. D’aquesta manera la capa A es presenta a una 

profunditat important de cara a la fonamentació, recomanant-se una opció de fonamentació 

profunda amb pilots. 

5.b. Càrregues admissibles: 

La pressió admissible en una fonamentació ve limitada per dos factors que al no guardar relació 

entre ells cal que siguin considerats per separat. 

• Seguretat en front a l’enfonsament per ruptura o punxament del terreny, que depèn de la 

resistència d’aquest a la ruptura per  esforç de cisalla.  

• Seguretat davant l’assentament del terreny que pot perjudicar a l’estructura de l’edifici i 

que depèn de la compressibilitat  del terreny, de la profunditat de la zona interessada por 

la càrrega funció de l’àrea carregada i de la tolerància de l’estructura als assentaments 

diferencials. 



      Estudi Geotècnic: 1219-06 
 
 
       
 
 

13  

 

5.b.i. Fonamentació directa: 

Per al càlcul de les fonamentacions directes utilitzarem les expressions de Terzaghi:  

• Sabata continua:   

q = h cN qN BNc q+ +
1
2 γ γ  

• Sabata aïllada    
q = 1,2h cN qN BNc q+ + 0 3, γ γ  

On tenim els següents paràmetres: 

q = càrrega d’enfonsament h

q   = sobrecàrrega sobre el nivell de fonamentació = Hγ  

B  = amplada de la sabata 

c   = cohesió del terreny de fonamentació 

N , N q  i  Nc γ = factors de capacitat de càrrega que únicament depenen deφ . 

Les càrregues admissibles es calculen aplicant a les càrregues de ruptura un coeficient de 

seguretat Gs = 3. 
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Càrregues admissibles: 

Les càrregues admissibles per a les diferents capes geotècniques es resumeixen a continuació: 

CAPA R : Replens 

Es tracta de materials de consistència fluixa, a sobre dels quals no convé recolzar-hi cap element 

estructural.  

CAPA A: Sorres i argiles 

Per aquest tram es poden considerar les següents càrregues per fonamentació directa. 

• Sabata quadrada:  1,8 kg/cm² 

• Sabata correguda:             1,4 kg/cm² 

Aquestes càrregues es refereixen a la ruptura per esforç de cisalla, sense tenir en compte la 

magnitud de l’assentament. 
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5.b.ii Fonamentació profunda: 

Els paràmetres necessaris per al dimensionament d’elements de fonamentació profunda, ja siguin 

pilots o bastaixos, són els valors unitaris de resistència per punta i fregament, de manera que es 

compleixi el següent: 

ffpph AqAqQ ·· +=  

On: 

qp  = valor unitari de resistència per punta. 

Ap  = Àrea de la secció en punta. 

qf  = valor unitari de resistència per fregament. 

Af  = Àrea lateral del fregament. 

Segons C.G. Meyerhof (Journal of soil mechanics and foundation divisió A.S.C.E. l956), el valor 

unitari de resistència en punta equival a la resistència a la penetració estàtica del terreny (Rp), que 

en terrenys granulars es pot assimilar a quatre vegades el número de cops dels assaigs SPT, o a 

tres vegades en sòls cohesius. 

El valor de resistència unitària per fregament equivaldria a la resistència a la penetració estàtica 

dividit per dos-cents. 

Si s’aplica un coeficient de seguretat de 3 per a la càrrega admissible aleshores tenim:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+==

200
·

·
3
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3
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Tenint en compte que per al sumant corresponent al fregament s’ha de considerar la resistència a 

la penetració per a cada un dels materials travessats.  

En aquest cas concret, i segons els valors d’ N, els valors unitaris a considerar (amb el factor de 

seguretat FS=3 ja inclòs) són els següents: 

Capa  Valor d’N30 Resist. Fregament Resist. Punta 

R - Menyspreable Menyspreable 

Trams granulars 20-30 0,12 kg/cm² 26 kg/cm² 
A  

Trams argilosos 11-21 0,10 kg/cm² 18 kg/cm² 

Deixem a la Direcció Tècnica el dimensionament dels pilots o bastaixos i el seu mètode 

constructiu. Donada l’alternança de materials granulars i argilosos, es recomana adoptar les 

càrregues de treball dels materials argilosos, excepte en el cas d’encastar els pilots en 

materials granulars i deixant la punta dels pilots a una distància de 4 diàmetres del sostre del 

següent nivell argilós. 

Es recomana un encastament mínim de 8 vegades el diàmetre del pilot utilitzat. 
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5.c. Assentaments previsibles: 

Per tal d’estimar l’assentament total final que podem esperar al carregar una fonamentació 

emprem els resultats proporcionats pels mètodes de càlcul basats en les solucions dels 

semiespais elàstics aplicats a la mecànica de sòls. En aquests es modelitza el sòl com un 

semiespai amb un comportament elàstic lineal, isòtrop i homogeni (semiespai de Boussinesq). 

Càrrega rectangular: En el cas d’una càrrega perpendicular uniformement repartida sobre un 

rectangle, Steinbrenner (1936) va calcular la distribució de tensions sota un extrem del 

rectangle carregat segons la qual la tensió vertical pot expressar-se de la forma rz Iq ⋅=σ , on 

 pot agafar-se de l’àbac de Fadum (1948). L’aplicació d’aquest mètode ens permetrà trobar 

la distribució de tensions en qualsevol punt situat per sota de la placa (fonament). 

rI

Schleicher (1926) va trobar per el cas d’un rectangle de costats a i b carregat sobre un espai de 

Boussinesq, la expressió de l’assentament per a una cantonada d’aquest: 

( )
E

bqKS
2

0
1 ν−⋅⋅

⋅=  

on: 

0ν : Coeficient de Poisson. 

0E : Mòdul elàstic del terreny. 

0K : Factor de forma en funció de les dimensions i . a b

q : Càrrega uniforme aplicada al terreny per unitat d’àrea. 

F : Àrea de la superfície carregada. 
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En l’aplicació pràctica d’aquestes solucions es realitza un procés de ponderació per capes amb 

l’objectiu d’aproximar la variació del mòdul  amb la profunditat, així com la multiplicació per 

un paràmetre  amb el fi de tenir present l’efecte del gruix de l’estrat compressible. 

0E

w

Fonamentació semiprofunda mitjançant sabates i pous en la capa A: 

Considerant un mòdul de deformació mig de 160 kg/cm2 i un coeficient de Poisson de 0,35, per 

sabata quadrada de 2 metres de costat, amb un factor de forma de 0,95, si apliquem una càrrega 

de 1,8 kg/cm2 obtenim uns assentaments màxims de  1,88 cm. 

Fonamentació profunda en la capa A: 

En el cas dels pilots, els assentaments són difícils de calcular, de manera que s’ha de recórrer a 

estimacions. 

Per a pilots hincats en terreny granular, a nivells de càrrega normals, els assentaments 

esperables corresponen a:  d/100 on d és el diàmetre del pilot en cm. 

Per a pilots perforats, els assentaments es trobarien entre d/25 i d/30. 

Per a grups de pilots d’ample B, els assentaments s’estimen segons: sg = αg · s 

On αg és un coeficient de majoració que equival (segons Skempton, 1953): 

B/d 1 5 10 20 40 60 
αg 1 3,5 5 7,5 10 12 
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6. RIPABILITAT, ESTABILITAT I CLASSIFICACIÓ SÍSMICA  

Excavació dels materials: 

Els materials travessats en els sondeigs presenten les següents característiques: 

Capa R: Replens 

Serà ripable amb maquinària convencional de moviment de terres. Es classifica com a grup F53 

(materials solts i incoherents) 

 Densitat Natural:   1,75 t/m³ 

 Cohesió (Cu):    Nul·la 

 Angle de fregament intern (φ):               22 º 

 Alçada crítica de talús vertical:             Tendirà a inestabilitzar-se de forma més 

o menys ràpida. 

Capa A: Sorres i argiles 

Serà ripable amb maquinària convencional de moviment de terres. 

Els nivells granulars es classifiquen com a grup F50. 

 Densitat Natural:   1,85 t/m³ 

 Cohesió (Cu):    Pràcticament nul·la 

 Angle de fregament intern (φ) : 32º 

 Alçada crítica de talús vertical:             Tendirà a inestabilitzar-se de forma més 

o menys ràpida. 
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Els nivells argilosos es classifiquen com a grup E36. 

 Densitat Natural:   2,00 t/m³ 

 Cohesió (Cu):    1,5 t/m2 

 Angle de fregament intern (φ) : 26º 

 Alçada crítica de talús vertical:             2,0 m. 

Cal tenir en compte que en els sondeigs (S-2 i S-6) s’han detectat nivells de blocs de roca, i una 

crosta cimentada amb consistència de roca dura ambdós amb una potència propera a 0,5 m, a partir 

d’uns 7 m de fondària. No es descarta que es puguin trobar amb d’altres zones del solar i amb gruixos 

superiors. Aquest fet haurà de ser tingut en compte en cas d’optar per una fonamentació de tipus 

profund en els materials de la capa A.  
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Classificació sísmica 

L’acceleració sísmica de càlcul ( ac ) es defineix com el producte: 

bc aSa ·· ρ=  

on: 

ab : acceleració sísmica bàsica. 

ρ : Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable de que s’excedeixi ac en 

el període de vida per al que es projecta la construcció. Per a construccions d’importància 

normal ρ = 1,0 mentre que per a construccions d’importància especial ρ = 1,3. 

S : Coeficient d’ampliació del terreny. Pren el següent valor: 

 Per ρ · ab ≤ 0,1g   
25,1
CS =  

 Per 0,1g < ρ · ab < 0,4g  )
25,1

1()1,0·(33,3
25,1

C
g
aCS b −−+= ρ  

 Per 0,4g ≤ ρ · ab   0,1=S  

 Essent C el coeficient del terreny, el qual depèn de les característiques geotècniques del 

terreny de fonamentació, distingint fins a quatre tipus de terreny diferent: 

- Terreny tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular dens. Velocitat de propagació 

de les ones elàstiques transversals o de cisalla, vs > 750m/s. (C=1,0) 

- Terreny tipus II: Roca molt fracturada, sòl granular dens o cohesiu dur. Velocitat de 

propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla, 750m/s ≥ vs > 400m/s. 

(C=1,3) 
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- Terreny tipus III: Sòl granular de compacitat mitjana o sòl cohesiu de consistència 

rígida a molt rígida. Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversals o de 

cisalla, 400m/s ≥ vs > 200m/s. (C=1,6) 

- Terreny tipus IV: Sòl granular solt o sòl cohesiu tou. Velocitat de propagació de les 

ones elàstiques transversals o de cisalla, vs ≤ 200m/s. (C=2,0) 

El coeficient C de càlcul es determina ponderant els coeficients de terreny de cada estrat 

amb el seu espessor fins als 30 primers metres. 

Segons la Norma de Construcció Sismoresistent NCSR-02 (BOE octubre de 2002), al municipi de 

Castelldefels li correspon un valor d’acceleració bàsica ab= 0,04g. El coeficient de terreny 

ponderat s’estima en C=1,60 (Terreny tipus III). 

D’aquesta manera, per a un edifici normal es considerarà una acceleració sísmica ac= 0,0512g. 
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7. RESUM I CONCLUSIONS 

En base als sondeigs realitzats es diferencien dues unitats geotècniques denominades capes R i 

A. Les característiques de les capes esmentades es defineixen en el capítol 3 d’aquesta memòria. 

La capa R són materials de rebliment. La capa A està formada per una alternança de nivells 

sorrencs i gravosos compactes, i nivells argilosos de consistència rígida a molt rígida. 

Segons ens ha informat la direcció tècnica de l’obra, es preveu la construcció del CEIP Vista 

Alegre, el qual constarà de planta baixa i una planta de pis. Es preveu un recreixement del 

terreny, amb aportació addicional de materials de rebliment d’aproximadament 1 metre, per 

assolir la cota de la rasant del projecte. D’aquesta manera la capa A es presenta a una 

profunditat important de cara a la fonamentació, recomanant-se una opció de fonamentació 

profunda amb pilots. 

En base a les característiques geològiques, geotècniques i geomètriques dels nivells 

travessats, es podrà fer : 

• Fonamentació semiprofunda mitjançant sabates recolzades sobre pous de formigó 

encastats a la capa A. Les sabates estaran dimensionades per a transmetre càrregues de 

treball al terreny de fins 1,8 kg/cm²  si són quadrades i de 1,4 kg/cm² si són corregudes. Es 

calcula un coeficient de seguretat de 3, i uns assentaments màxims inferiors a 2,5 cm. 
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 • Fonamentació profunda mitjançant pilots encastats a la capa A, dimensionades a partir dels 

paràmetres unitaris de resistència en punta i fregament descrits en l’apartat 5.b.ii. Es calcula 

un factor de seguretat de 3, i uns assentaments inferiors al 2% del diàmetre del pilot. 

Cal tenir en compte que en els sondeigs (S-2 i S-6) s’han detectat nivells de blocs de roca, i una 

crosta cimentada amb consistència de roca dura ambdós amb una potència propera a 0,5 m, a partir 

d’uns 7 m de fondària. No es descarta que es puguin trobar amb d’altres zones del solar i amb gruixos 

superiors. Aquest fet haurà de ser tingut en compte en cas d’optar per una fonamentació de tipus 

profund en els materials de la capa A.  

 

Tenint en compte l’important gruix de rebliments presents en el solar que pot arribar a assolir 4 m, 

es recomana fer una millora de la base i recolzar els paviments de les instal·lacions del CEIP 

sobre un matalàs de 0,5 m de gruix de material granular seleccionat i compactat, i una solera 

armada de formigó de 0,15 m. Allà on la qualitat dels replens sigui pèssima (brossa orgànica i 

deixalles) es recomana sanejar i substituir aquests materials en la mesura que sigui possible. 
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En cas que un cop oberta l’excavació i/o les rases de fonamentació, en alguna banda del solar es 

trobés un terreny diferent al descrit en la present memòria, preguem ens truquin el més aviat 

possible per tal de comprovar l’estructura del terreny i adoptar les mesures que fossin 

necessàries. 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta. 

      

        Joan Martínez i Bofill 

       Geòleg col. 4215 

 

     Barcelona, 05 de desembre de 2006 
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: 1219-06

PETICIONARI: GEOMAR S.L
NIF: B-63300719
ADREÇA: C. Villarroel, 81 bxs.     08011     BARCELONA

SITUACIÓ: Av. Havana Vieja
MUNICIPI: CASTELLDEFELS

MOSTRES ASSAJADES:

* Assaigs fora de l'àmbit GTL

Assaigs realitzats: segons fulls adjunts
Observacions: -

Aquest informe consta de 15 pàgines, inclosa la present.

Contingut en guixos*
Contingut en sals solubles*
Assaig de col·lapse*

NLT 115/99
NLT 114/99
NLT 254/99

m-2, m-6

Annex 5 EHE

m-2, m-4
m-2, m-4

m-1, m-2, m-3, m-4, m-5
m-7, m-8
m-3, m-7, m-8
m-3, m-7, m-8

103 201 : 1996
103 202 : 1995
103 204 : 1993

Annex 5 EHE

103 405 : 1994
103 600 : 1996
103 602 : 1996
103 200 : 1993

103 400 : 1993
22950-1 : 1990
22950-5 : 1996
103 401 : 1998

Contingut en matèria orgànica

Analítica d'aigua
Acidesa de Baumman-Gully

103 300 : 1993
103 301 : 1993
103 302 : 1994
103 101 : 1995
103 101 : 1995
103 103 : 1994
103 104 :1994

Norma UNE Identificació de la mostra
Humitat natural
Densitat natural

ASSAIG

Contingut quantitatiu en sulfats solubles
Contingut qualitatiu en sulfats solubles

Pressió màxima d'inflament
Contingut en carbonats*

Consolidació unidimensional (Edòmetre)
Expansivitat Assaig Lambe

Càrrega puntual en roca*
Tall Directe

Compressió simple en sòls
Compressió simple en roca*

Límit líquid d'un sòl
Límit plàstic d'un sòl

Granulometria per tamissat
Passa 0,08

Determinació del Pes específic

Els resultats d’aquest informe es refereixen exclusivament a les mostres assajades al nostre laboratori, d’acord amb
les condicions de les normes que es citen. La reproducció del document s’autoritza només amb la conformitat del
laboratori.

23/11/2006 24/11/2006 01/12/2006Data recepció : Inici Assaigs : Final Assaigs :
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laboratori@geomar.es
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TAULA RESUM DE RESULTATS

Referència: 1219-06
Client: GEOMAR S.L
Situació: Av. Havana Vieja
Municipi: CASTELLDEFELS

m-1 m-2 m-3 m-4 m-5 m-6 m-7 m-8
S-1 S-1 S-1 S-2 S-3 S-4 S-4 S-6
2,00 4,40 9,40 5,10 2,40 5,00 5,60 4,30
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

II (SPT) I (MI) II (SPT) I (MI) II (SPT) I (MI) II (SPT) I (MI)

10,52 8,35
1,71 1,85
1,55 1,71

48,4 75,7 84,6 79,3 63,7
37,9 69,5 81,8 75,5 51,3
22,3 55,0 70,9 65,1 33,2
10,2 44,1 51,4 44,9 19,3 64,5 69,6

31,9 35,5 34,6
15,7 17,1 20,6
16,2 18,5 14,0

GC SC CL SC SC CL CL

negatiu negatiu
negatiu negatiu
negatiu negatiu
N. A. N. A.

CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA (Mpa)

GUIXOS (%)
SALS SOLUBLES (%)

%Passa #5 UNE

%Passa #2 UNE

COL·LAPSE

LÍMITS D'ATTERBERG

CLASSIFICACIÓ U.S.C.S.
Resistència (kg/cm²)

Deformació (%)

Número de mostra
Sondeig
Profunditat (m)
Longitud (m)
Tipus de mostra

TALL DIRECTE

EDÒMETRE

L. Líquid

L. Plàstic

Índex plasticitat

Fcu (º)

Ccu (kg/cm2)

Ind. Porus inicial (eo)

Ind. Porus final (ef)

COMPRESSIÓ SIMPLE

RELACIÓ D'ASSAIGS
HUMITAT NATURAL (%)

GRANULOMETRIA
PER TAMISSAT

DENSITAT  PART. SÒLIDES (gr/cm³)

%Passa #0,4 UNE

%Passa #0,08 UNE

Aparent

Seca
DENSITAT (gr/cm3)

Ind de col·lapse (%)

Pot. por.  Col·lapse (%)

Ind. Inf. (MPa)
C. Pot. Volum (%)

Classificació

Pressió d'inflament (kg/cm²)

Inflament en descàrrega (%)

CARBONATS (%CaCO3)

PRESSIÓ MÀXIMA
D'INFLAMENT

LAMBE

MATERIA ORGÀNICA (%)

ACIDESA BAUMMAN-GULLY (ml/kg)
GRAU AGRESSIVITAT AIGUA (EHE)

SULFATS

%SO3

%SO4

ppm SO4

Classificació

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL  c.Villarroel, 81 bxs  08011  Barcelona  Tel: 93 424 27 05  Fax: 93 451 38 46  
laboratori@geomar.es
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DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT D'UN SÒL 

Norma UNE 103 300 : 1993

Referència: 1219-06
Client: GEOMAR S.L
Situació: Av. Havana Vieja
Municipi: CASTELLDEFELS

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions

Inici
Final 01/12/06 

Mostra
Sondeig
Profunditat (m)

m-2
S-1
4,40
0,60Longitud (m)

Tipus

S-2
m-4

5,10
0,60
I (MI)

24/11/06 24/11/06 

I (MI)

01/12/06 

Ref. Càpsula
T+S+A  (g)
T+S  (g)
T  (g)

16
185,36
169,4
17,64

15
230,73
214,34
17,94

10,52HUMITAT (%) 8,35

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL  c.Villarroel, 81 bxs  08011  Barcelona  Tel: 93 424 27 05  Fax: 93 451 38 46  
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DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT D'UN SÒL:
GEOMÈTRICA - PARAFINADA

Norma UNE 103 301 : 1993

Referència: 1219-06
Client: GEOMAR S.L
Situació: Av. Havana Vieja
Municipi: CASTELLDEFELS

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions

1,55
Humitat (%)

1,71
8,35

Densitat parafina (g/cm³)
Volum parafina (cm³)

10,52

114,91
3,64
97,84

1,71

5,85

1,85

5,76
4,41

169,4
16

17,64

214,34
15

17,94

Dens. humida (g/cm3)
Dens. seca (g/cm3)

Alçada (cm)
Volum (cm3)

Massa Submergida (g)

Diàmetre (cm)

Massa seca (g)
Nº tara
Pes tara
Massa Parafinada (g)

Massa humida (g)

Final 01/12/06 01/12/06 

230,73185,36

Inici 24/11/06 24/11/06 

Tipus I (MI) I (MI)
Longitud (m) 0,60 0,60
Profunditat (m) 4,40 5,10
Sondeig S-1 S-2
Mostra m-2 m-4

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL  c.Villarroel, 81 bxs  08011  Barcelona  Tel: 93 424 27 05  Fax: 93 451 38 46  
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,95

9 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 87,8 69,3 62,7 52,7 48,4 37,9 32,4 22,3 12,6 10,2

0,6

m-1
S-1
2

D60

II (SPT)

Final assaig: 01/12/2006

D10
D30

Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006

Sedàs
% passa

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

GC

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-

0,65 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 93,7 91,8 85,3 82,5 77,7 75,7 69,5 66,3 55,0 46,5 44,1

SC

Sedàs
% passa

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

Final assaig: 01/12/2006

D10
D30

Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006

D60

I (MI)

m-2
S-1
4,4
0,6
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-

0,2 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 93,4 91,1 87,9 85,8 84,6 81,8 78,9 70,9 56,8 51,4

CL

Sedàs
% passa

Observacions:

Final assaig: 01/12/2006

D10
D30

Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006

D60

II (SPT)

m-3
S-1
9,4
0,6
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
-

0,29 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 94,6 92,1 86,2 84,5 80,6 79,3 75,5 72,7 65,1 49,8 44,9

0,6

m-4
S-2
5,1

D60

I (MI)

Final assaig: 01/12/2006

D10
D30

Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006

Sedàs
% passa

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

SC
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,3
3,9 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 97,6 81,3 78,0 68,0 63,7 51,3 44,4 33,2 22,9 19,3

0,6

m-5
S-3
2,4

D60

II (SPT)

Final assaig: 01/12/2006

D10
D30

Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006

Sedàs
% passa

Observacions: * No es disposa de dades de plasticitat, de manera que la classificació USCS és
només una estimació.

SC
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: 1219-06
Client: GEOMAR S.L
Situació: Av. Havana Vieja
Municipi: CASTELLDEFELS

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions

m-8
Sondeig S-4 S-6
Mostra m-7

Profunditat (m) 5,60 4,30
Longitud (m) 0,60 0,60
Tipus II (SPT) I (MI)

Inici 24/11/06 24/11/06 
Final 01/12/06 01/12/06 

Nº tara cg2 cg12
Pes tara 247,98 145,61
T+S+A (g) 624,87 657,3
T+S (g) 576,02 587,58
T+S > 0,08 (g) 364,46 280,14

% passa 0,08 69,5664,49
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

22 34
A35 A50 PS11 PS1
41,2 40,73 57,41 45,92

37,52 37,75 57,27 45,79
26,86 27,34 56,43 44,91
10,66 10,41 0,84 0,88
3,68 2,98 0,14 0,13

34,52 28,63 16,67 14,77

Nº de cops
Tara número
T+S+A (g)
T+S     (g)
Tara    (g)
Sòl     (g)
Aigua  (g)
% Humitat

Sòl     (g)
Aigua  (g)
% Humitat

Final assaig:

Tara número
T+S+A (g)
T+S     (g)
Tara    (g)

Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006

II (SPT)

m-3
S-1
9,4
0,6

01/12/2006

10 10020 30 40 50 60 70 80

20

30

40

25

LÍMIT LÍQUID

LÍMIT PLÀSTIC

INDEX PLASTICITAT

31,9

35

15

% d' humitat

N
º d

e 
co

ps

90

15,7

16,2
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

21 35
A56 A60 PS8 PS5

38,43 40,71 47,3 46,98
35,51 37,29 47,13 46,79
27,29 27,48 46,13 45,68
8,22 9,81 1,00 1,11
2,92 3,42 0,17 0,19

35,52 34,86 17,00 17,12

II (SPT)

m-7
S-4
5,6
0,6

01/12/2006

Tara    (g)

Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006 Final assaig:

Tara número
T+S+A (g)
T+S     (g)

% Humitat

Sòl     (g)
Aigua  (g)
% Humitat

Nº de cops
Tara número
T+S+A (g)
T+S     (g)
Tara    (g)
Sòl     (g)
Aigua  (g)

10 10020 30 40 50 60 70 80

20

30

40

25

LÍMIT LÍQUID

LÍMIT PLÀSTIC

INDEX PLASTICITAT

35,5

35

15

% d' humitat

N
º d

e 
co

ps

90

17,1

18,5

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL  c.Villarroel, 81 bxs  08011  Barcelona  Tel: 93 424 27 05  Fax: 93 451 38 46  
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: 1219-06 Mostra:
Client: GEOMAR S.L Sondeig:
Situació: Av. Havana Vieja Profunditat (m):
Municipi: CASTELLDEFELS Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

25 34
11 14 A51 A41

63,91 63,58 50,39 48,47
61,06 60,83 50,15 48,21
52,91 52,55 49,00 46,93
8,15 8,28 1,15 1,28
2,85 2,75 0,24 0,26

34,97 33,21 20,87 20,31

Nº de cops
Tara número
T+S+A (g)
T+S     (g)
Tara    (g)
Sòl     (g)
Aigua  (g)
% Humitat

Sòl     (g)
Aigua  (g)
% Humitat

Final assaig:

Tara número
T+S+A (g)
T+S     (g)
Tara    (g)

Recepció: 23/11/2006 Inici assaig: 24/11/2006

I (MI)

m-8
S-6
4,3
0,6

01/12/2006

10 10020 30 40 50 60 70 80

20

30

40

25

LÍMIT LÍQUID

LÍMIT PLÀSTIC

INDEX PLASTICITAT

34,6

35

15

% d' humitat

N
º d

e 
co

ps

90

20,6

14,0
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CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES

Normes UNE 103 201 : 1996 i 103 202 : 1995

Referència: 1219-06
Client: GEOMAR S.L
Situació: Av. Havana Vieja
Municipi: CASTELLDEFELS

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Procediment

Resultats

Observacions

m-6
Sondeig S-1 S-4
Mostra m-2

Profunditat (m) 4,40 5,00
Longitud (m) 0,60 0,60
Tipus I (MI) I (MI)

Inici 24/11/06 24/11/06 
Final 01/12/06 01/12/06 

Pes crisol (g) - -
T+M precipitat (g) - -

pH 6,006,00

Sulfats (% SO3)
Sulfats (% SO4)
Sulfats (ppm SO4)

negatiu
negatiu
negatiu

negatiu
negatiu
negatiu

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL  c.Villarroel, 81 bxs  08011  Barcelona  Tel: 93 424 27 05  Fax: 93 451 38 46  
laboratori@geomar.es
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: 1219-06

Joan Martinez i Bofill
Ricard Godàs Arrabal Director de Laboratori
Geòleg, col. 5746 Geòleg, col. 4215

Barcelona, 1 de desembre de 2006

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL

Laboratori acreditat per la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en les següents àrees
tècniques:

GTL: Àmbit d'assaig de laboratori de geotècnia.

Número d'acreditació: 0602405GTL(B), segons resolució del 26 de juliol de 2005

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SL  c.Villarroel, 81 bxs  08011  Barcelona  Tel: 93 424 27 05  Fax: 93 451 38 46  
laboratori@geomar.es
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