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1. Introducció 
 

En aquest annex es presenten els resultats de l'estudi geològic i geotècnic realitzat pel 

projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Nuñomoral. 

L'estudi té per objecte realitzar la descripció i donar les característiques geològico-

geotècniques del terreny, així com també proporcionar dades d'excavabilitat, aprofitament i 

classificació de materials, nivell freàtic, fonamentació d'estructures i estabilitat de talussos. 
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2. Treballs realitzats 
Per realitzar el present annex, s'han dut a terme els següents treballs: 

- Reconeixement geològic superficial de la zona de treball. 

- Recopilació de les dades de l’excavació de 3 calicates. 

Un cop obtingudes les dades de camp s'ha realitzat l'anàlisi, representació i descripció de 

les mateixes. 

2.1. Característiques geològiques dels materials 

Geològicament l’àrea de les Hurdes està situada dins del Macizo Hespérico, en l’àrea de la 

Unidad Geológica Centroibérica [Julivert, 1974]. Més concretament, Nuñomoral s’emmarca 

en el mapa geològic de la fulla de Martiago. Aquesta unitat està ocupada per terrenys 

relativament tendres d’edat terciària, Oligocè, argiles i gresos vermellosos, i calcàries 

lacustres, que es troben en general poc deformats.  

La parcel·la prevista per a l’emplaçament de la depuradora està situada al marge dret del riu 

Hurdano. En aquest s’han realitzat tres calicates, realitzades amb una retroexcavadora 

giratòria.: 

En la calicata C-1, apareix sota un gruix de 0,2 m de terra vegetal, un nivell de llim argilós 

amb una mica de sorres i indicis de grava, ferm. Per sota d’aquest, s’observa el substrat 

terciari, margues versicolors o grises amb un grau de meteorització de III-IV fins a 2,2 m de 

profunditat, on passen a un grau de meteorització de II. 

En la calicata C-2, apareix sota un gruix de 0,2 m de terra vegetal, un nivell de llim argilós 

amb una mica de sorres i indicis de grava, ferm.. Per sota d’aquest, s’observa el substrat 

terciari, un nivell de gres. 

En la calicata C-3, apareix sota un gruix de 0,2 m de terra vegetal, un nivell de llim argilós 

amb una mica de sorres, ferm,  d’una potencia de 0,8 metres. Per sota d’aquest, s’observa 

el substrat terciari, un nivell de gres, que s’exten fins la base de la llera del torrent. 
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2.2. Excavabilitat 

Donada la naturalesa dels materials existents a la zona d'estudi, es poden diferenciar dos 

tipus de materials pel que fa a la seva excavabilitat:: 

No excavables amb mitjans convencionals: correspon als materials terciaris, calcàries, 

gresos i margues, amb un grau de meteorització de III-II, i pels quals s’haurà d’emprar 

retroexcavadores de potència elevada i martell picador. S’estima un percentatge de roca no 

excavable amb retroexcavadora d’un 20%. 

Excavables amb retroexcavadora convencional: els materials que constitueixen el 

recobriment quaternari, llims argilosos, i als materials terciaris, margocalcàries amb un grau 

de meteorització superior a III. Aquests materials representen el  major percentatge de 

l’excavació.  

2.3. Nivell freàtic 

En les calicates realitzades a la zona d’estudi no s’ha detectat la presència d’aigua. No 

obstant pot apareixen humitat en el contacte entre els dipòsits quaternaris i el substrat rocós. 

2.4. Aprofitament i classificació de materials 

El gruix mig de terra vegetal al llarg del traçat és d'uns 20 centímetres. 

Segons la classificació del PG-3, la major part dels materials procedents de l'excavació al 

llarg de la traça, predominantment llim argilós amb una mica de sorres, es consideren 

tolerables pel rebliment de rases. 

Per tant poden utilitzar-se únicament en l'execució del nucli de terraplens, recomanant-se un 

sanejament previ de 50 cm. 

 

2.5. Estabilitat de talussos 

No es preveuen problemes d’estabilitat amb talussos subverticals i verticals, donada la poca 

profunditat a la que es troben les litologies rocalloses. 
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2.6. Condicions generals de fonamentació 

Segons les dades obtingudes al camp, es recomana realitzar una fonamentació superficial, 

de manera però, que s’assoleixi el substrat rocós. 

La càrrega admissible per l’emplaçament de la depuradora es considera de l’ordre de 2 

Kg/cm2 per una profunditat mínima de 1,5 metres respecte la superfície del terreny natural a 

la llera.  
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3. Conclusions 

 

• Els materials existents a la zona són essencialment dipòsits quaternaris, llims 

argilosos, i materials terciaris, constituïts per margues, gresos, argiles i calcàries. 

• Pel que fa a l'excavabilitat, la major part dels materials que s'extrauran són 

excavables fàcilment amb mitjans convencionals tipus retroexcavadora.  

• La major part dels materials obtinguts en l’excavació es classifiquen segons el PG-3, 

de tolerables.  

• El gruix mig de terra vegetal estimat en els terrenys de l’obra és d'uns 20 

centímetres. 

• No es preveuen problemes d’estabilitat amb talussos subverticals i  verticals, donada 

la poca profunditat a la que es troben les litologies rocalloses. 

• Es recomana realitzar una fonamentació superficial, de manera, però, que s’assoleixi 

el substrat rocós. La càrrega admissible per l’emplaçament de la depuradora es 

considera de l’ordre de 2 Kg/cm2 per una profunditat mínima de 1,5 metres respecte 

la superfície del terreny natural a la llera. 
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