
 

 

 

 

 

ANNEX 2: QÜESTIONARIS EXEMPLES DE 
PAVIA  



Sabata amb càrrega vertical 

Pregunta Instrucció Resposta 
ESTAT LÍMIT DE SERVEI 

1 Quins paràmetres has utilitzat per el disseny 
de SLS de la cimentació superficial? 

Clica aquells 
aplicats 

 Resistència del con qc 
 Fricció del con fs 
 Mòdul d’elasticitat de Young E’ 
 Rati de Poisson  
 Mòdul d’elasticitat de tall G 
 Altres (especifica) 

2 Quines correlacions utilitzat per determinar 
els paràmetres del sòl (si n’has utilitzat) per 
a verificació ELS? Si n’hi ha més d’una, 
escriu-les. 

Text lliure Descripció: E’=2.5qc 
Autor: Eurocode 2, Annex D.3 
Títol: 
Pàgines: 135 

3a Alguna altra correlació? (Dóna la mateixa 
informació que a l’anterior) 

Text lliure  

4 Quines suposicions has fet al escollir 
aquestes correlacions? 

Text lliure  

5 Com has tingut en compte la variació de 
paràmetres amb profunditat? 

Marca’n un  Ignorar variació amb profunditat 
 S’assumeix variació lineal 
 S’assumeix variació bi-lineal 
 S’assumeix variació per trams 
 Altres (especifica) 

6 Siusplau, explica les raons per les respostes 
en Q5 

Text lliure Es veu com la resistència per punta creix en 
profunditat i d’aquesta forma, es té en compte 
aquesta variació sense canviar de valor a cada 
metre lineal. 

7 Quin és el valor característic de qc a 
aquestes profunditats? 

Valors en 
MPa 

A 1 m,  
qc= 10.5 MPa 

A 2 m,  
qc= 15 MPa 

A 4 m,  
qc= 21 MPa 

8 Quin és el valor característic de E’ per el 
càlcul lineal elàstic a aquestes profunditats? 

Valors en 
MPa 

A 1 m,  
E’=26 MPa 

A 2 m,  
E’= 37 MPa 

A 4 m,  
E’= 52 MPa 

9 Com has aconseguit aquests valors? Marca tots 
aquells 
aplicats 

 A ull 
 Per regressió lineal 
 Per anàlisis estadístic 
 Per un estàndard existent (especifica) 
 Per una correlació publicada (especifica) 
 Comparació amb un disseny previ 
 Per una descripció del sòl, no utilitzar les 

dades 
 Altres (especifica) 

10 Quin model de càlcul has utilitzat per 
determinar els assentaments? 

Marca’n un  Annex F.1 de EN 1997-1 
 Annex F.2 de EN 199-1 
 Annex D.3 de EN 1997-2 
 Annex D.4 de EN 1997-2 
 Annex D.5 de EN 1997-2 
 Alternatiu de l’annex nacional (especifica)... 
 Alternatiu de l’estàndard nacional 

(especifica)... 
 Anàlisis d’elements finits 
 Anàlisis de diferències finites 
 Altres (especifica) 

11 Quina amplada necessita la cimentació per 
suportar el estat límit de servei? 

Valors en m 
 

BELS= 1.80 m 

ESTAT LÍMIT ÚLTIM 
12 Quin paràmetre has utilitzat per el disseny Marca tots  Resistència de con qc 



ULS de la cimentació superficial? aquells 
utilitzats 

 Fricció del con fs 
 Angle de fregament intern ’ 
 Cohesió efectiva c’ 
 Angle d’interfase  
 Altres (especifica) 

13 Quines correlacions has utilitzat per derivar 
els valors del paràmetres del sòl (si n’has 
utilitzat) per la verificació del ULS? Si n’hi ha 
més d’un llista’ls més a baix 

Text lliure Descripció: ’=13.5log(qc)+13.5 
Autor: Eurocodi 2. Annex D.2 
Títol: 
Pàgines: 135 

13a Alguna altra correlació? (Dóna la mateixa 
informació que a l’anterior) 

Text lliure  

14 Quines suposicions has fet al escollir 
aquestes correlacions? 

Text lliure Angle de fregament intern 0. 

15 Quin és el valor característic ’ a aquestes 
profunditats? 

Valor en 
graus 

A 1 m,  
’=36.5 

A 2 m,  
’= 39 

A 4 m, 
 ’= 40.5 

16 Quin model de càlcul has utilitzat per 
determinar la resistència a capacitat portant? 

Marca’n 
un 

 Annex D de EN 1997-1 
 Alternativa donada a l’annex nacional 

(especifica)... 
 Alternativa donada a l’estàndard nacional 

(especifica)... 
 Terzaghi 
 Meyerhof 
 Brinch-Hansen 
 Anàlisis d’elements finits 
 Anàlisis de diferències finites 
 Altres (especifica) 

17 De quin país era l’Annex Nacional per 
interpretar EN 1997-1? 

Text lliure Espanyol 

18 Quina Combinació de Disseny (Design 
Approach) has utilitzat per la verificació de 
l’Estat Límit de Servei (ULS)? 

Marca’n 
un 

 Design Approach 1 Combinació 1 i 2 
 Design Approach 1 només Combinació 1  
 Design Approach 1 només Combinació 2 
 Design Approach 2 
 Design Approach 2* 
 Design Approach 3 
 Altres (especifica) 

19 
19a 

Quins valors de factors parcials has utilitzat 
per la verificació ULS? 

 1a combinació 2a combinació 
G= 1.35 Q=1.5 G Q 
=1 c=1  c 
Rv=1.4 Rd Rv Rd 

20 Quina amplada ha de tenir la cimentació per 
assegurar l’Estat Límit Últim? 

Valors en 
m 

BULS= 1.40 

 

  



Sabata amb càrrega inclinada sobre argila 

Pregunta Instrucció Resposta 
ESTAT LÍMIT ÚLTIM 

1 Quin paràmetre has utilitzat per el disseny 
ULS de la cimentació superficial? 

Marca tots 
aquells 
utilitzats 

 Contingut d’aigua w 
 Índex de plasticitat Ip 
 Índex Líquid IL 
 Número N de SPT 
 Número N de SPT corregit (NSPT)60 
 Resistència al tall sense drenatge Su 
 Angle de fregament intern ’ 
 Cohesió efectiva c’ 
 Fricció d’interfase  
 Permeabilitat k 
 Altres (especifica) 

2 Quines correlacions has utilitzat per derivar 
els valors del paràmetres del sòl (si n’has 
utilitzat) per la verificació del ULS? Si n’hi ha 
més d’un llista’ls més a baix 

Text lliure Descripció: NSPT amb resistència al tall sense 
drenatge 
Autor: Stroud (1974) 
Títol: In Situ Testing in Geomechanics, Fernando 
Schnaid 
Pàgines: 50 

2a Alguna altra correlació? (Dóna la mateixa 
informació que a l’anterior) 

Text lliure  

3 Quines suposicions has fet al escollir 
aquestes correlacions? 

Text lliure  

4 Quin és el valor característic Su a aquestes 
profunditats? 

Valors en 
kPa  

A 1 m,  
Su= 191  

A 2 m,  
Su= 211 

A 4 m, 
Su= 251 

5 Quin model de càlcul has utilitzat per 
determinar la resistència a capacitat portant? 

Marca’n 
un 

 Annex D de EN 1997-1 
 Alternativa donada a l’annex nacional 

(especifica)... 
 Alternativa donada a l’estàndard nacional 

(especifica)... 
 Terzaghi 
 Meyerhof 
 Brinch-Hansen 
 Anàlisis d’elements finits 
 Anàlisis de diferències finites 
 Altres (especifica) 

6 De quin país era l’Annex Nacional per 
interpretar EN 1997-1? 

Text lliure Espanyol 

7 Quina Combinació de Disseny (Design 
Approach) has utilitzat per la verificació de 
l’Estat Límit de Servei (ULS)? 

Marca’n 
un 

 Design Approach 1 Combinació 1 i 2 
 Design Approach 1 només Combinació 1  
 Design Approach 1 només Combinació 2 
 Design Approach 2 
 Design Approach 2* 
 Design Approach 3 
 Altres (especifica) 

8 
8a 

Quins valors de factors parcials has utilitzat 
per la verificació ULS? 

 1a combinació 2a combinació 
G=  1.35 Q= 1.50 G Q 
 = 1 c=1  c 
Su=1 Rv=1.40 Rv Rd 
R;v Rd=   

9 Quina amplada ha de tenir la cimentació per 
assegurar l’Estat Límit Últim? 

Valors en 
m 

BULS= 3.05 

 



Fonamentació profunda en argiles rígides 

Pregunta Instrucció Resposta 
ESTAT LÍMIT ÚLTIM 

1 Quin paràmetre has utilitzat per el disseny 
ULS de la fonamentació profunda? 

Marca tots 
aquells 
utilitzats 

 Resistència del con qc 
 Resistència de fuste fs 
 Número N de SPT 
 Número N de SPT corregit (NSPT)60 
 Resistència al tall sense drenatge dels 

assajos triaxials UU Su 
 Pressió límit del pressiòmetre plim 
 Altres (especifica) 

2 Quines correlacions has utilitzat per derivar 
els valors del paràmetres del sòl (si n’has 
utilitzat) per la verificació del ULS? Si n’hi ha 
més d’un llista’ls més a baix 

Text lliure Descripció: NSPT amb resistència al tall sense 
drenatge 
Autor: Stroud (1974) 
Títol: In Situ Testing in Geomechanics, Fernando 
Schnaid 
Pàgines: 50 

2a Alguna altra correlació? (Dóna la mateixa 
informació que a l’anterior) 

Text lliure  

3 Quines suposicions has fet al escollir 
aquestes correlacions? 

Text lliure  

4 (Si s’ha determinat) Quin és el valor de la 
resistència unitària de fricció qs a aquestes 
profunditats? 

Valors en 
kPa  

A +17 m,  
qs= 

A +7 m,  
qs= 

A -3 m, 
qs= 

5 (Si s’ha determinat) Quin és el valor de la 
resistència unitària de base qb a aquestes 
profunditats? 

Valors en 
kPa 

A +17 m,  
qb= 

A +7 m,  
qb= 

A -3 m, 
qb= 

6 Quin model de càlcul has utilitzat per 
determinar la resistència a compressió del 
piló? 

Marca’n 
un 

 Annex D.6 de EN 1997-2 
 Annex D.7 de EN 1997-2 
 Annex E.3 de EN 1997-2 
 Alternativa donada a l’annex nacional 

(especifica)... 
 Alternativa donada a l’estàndard nacional 

(especifica) - Codi Tècnic de l’Edificació 
 Anàlisis d’elements finits 
 Anàlisis de diferències finites 
 Altres (especifica) 

7 De quin país era l’Annex Nacional per 
interpretar EN 1997-1? 

Text lliure Espanyol 

8 Quina Combinació de Disseny (Design 
Approach) has utilitzat per la verificació de 
l’Estat Límit de Servei (ULS)? 

Marca’n 
un 

 Design Approach 1 Combinació 1 i 2 
 Design Approach 1 només Combinació 1  
 Design Approach 1 només Combinació 2 
 Design Approach 2 
 Design Approach 2* 
 Design Approach 3 
 Altres (especifica) 

9 
9a 

Quins valors de factors parcials has utilitzat 
per la verificació ULS? 

 1a combinació 2a combinació 
G= 1.35 Q=1.50 G Q 
=1 c=1  c 
Su=1 s=1.1 Su= s= 
b=1.1 t=1 b= t= 

10 Quins factors de correlació (si n’has utilitzat) 
has fet servir per aquesta verificació?  

 3 4 

11 Quin factor de model (si n’has utilitzat) has  Rd=1.40 



fet servir per aquesta verificació? 
29 Quina longitud necessita el piló per suportar 

l’estat límit últim? 
 

Valors en 
m 

LULS= 16.10 

30 Quina és la força de compressió en què el 
piló s’ha de dissenyar d’acord amb l’Eurocodi 
2? 

Valors en 
kN 

Força de compressió de disseny Fcd= 630 

 

  



Piló en sorres 

Pregunta Instrucció Resposta 
ESTAT LÍMIT ÚLTIM 

1 Quines correlacions has utilitzat per 
determinar els paràmetres del sòl (si n’has 
utilitzat) per la verificació dels ULS? Si n’has 
utilitzat més d’una, escriu-los a sota.   

Text lliure Descripció: tf =0.005qc (MPa) 
Autor:  Eurocodi 2. Annex D.7 
Títol: 
Pàgines: 137 

 
1a Alguna altra correlació? (Dóna la mateixa 

informació que a l’anterior) 
Text lliure j'=13.5logqc+23 

Autor: Eurocodi 2 
Pàgina: 133 

3 Quines suposicions has fet al escollir 
aquestes correlacions? 

Text lliure  

4 Com has tingut en compte la variació de 
paràmetres amb profunditat? 

Marca’n 
un 

 Ignorar variació amb profunditat 
 S’assumeix variació lineal 
 S’assumeix variació bi-lineal 
 S’assumeix variació per trams 
Altres (especifica) 

5 Siusplau, explica les raons per les respostes 
en Q4 

Text lliure Segons la columna litològica es tenen tres zones 
de materials diferents. S’han mantingut aquests 
trams. 

6 
Quin és el valor característic qc  a aquestes 
profunditats? 

Valors en 
MPa  

A 2.5 m,  
qc= 3.6 

A 7.5 m,  
qc= 3.6 

A 12.5 m,  
qc= 3.1 

A 17.5 m,  
qc= 3.1 

A 22.5 m,  
qc= 13 

 

7 Com has interpretat la variació amb la 
profunditat? 

Marca tots 
aquells 
aplicats 

 A ull 
 Per regressió lineal 
 Per anàlisis estadístic 
 Per un estàndard existent (especifica) 
 Per una correlació publicada (especifica) 
 Comparació amb un disseny previ 
 Per una descripció del sòl, no utilitzar les 

dades 
 Altres (especifica) 

8 (Si s’ha determinat) Quin és el valor de la 
resistència unitària de fricció qs a aquestes 
profunditats? 

Valors en 
kPa 

A 2.5 m,  
qs= 

A 7.5 m,  
qs= 

A 12.5 m,  
qs= 

A 17.5 m,  
qs= 

A 22.5 m,  
qs= 

 

9 (Si s’ha determinat) Quin és el valor de la 
resistència unitària de base qb a aquestes 
profunditats? 

Valors en 
kPa 

A 2.5 m,  
qb= 

A 7.5 m,  
qb= 

A 12.5 m,  
qb= 

A 17.5 m,  
qb= 

A 22.5 m,  
qb= 

 

10 Quin model de càlcul has utilitzat per 
determinar la resistència a compressió del 
piló? 

Marca’n 
un 

 Annex D.6 de EN 1997-2 
 Annex D.7 de EN 1997-2 
 Alternativa donada a l’annex nacional 

(especifica)... 
 Alternativa donada a l’estàndard nacional 

(especifica)... 
 Anàlisis d’elements finits 
 Anàlisis de diferències finites 
 Altres (especifica) 

11 De quin país era l’Annex Nacional per 
interpretar EN 1997-1? 

Text lliure Espanya 

12 Quina Combinació de Disseny (Design Marca’n  Design Approach 1 Combinació 1 i 2 



Approach) has utilitzat per la verificació de 
l’Estat Límit de Servei (ULS)? 

un  Design Approach 1 només Combinació 1  
 Design Approach 1 només Combinació 2 
 Design Approach 2 
 Design Approach 2* 
 Design Approach 3 
 Altres (especifica) 

13 
13a 

Quins valors de factors parcials has utilitzat 
per la verificació ULS? 

 1a combinació 2a combinació 
G= 1.35 Q= 1.50 G Q 
=1 c=1  c 
Su=1 s=1.1 Su= s= 
b=1.1 t=1 b= t= 

14 Quins factors de correlació (si n’has utilitzat) 
has fet servir per aquesta verificació?  

 3 4 

15 Quin factor de model (si n’has utilitzat) has 
fet servir per aquesta verificació? 

 Rd=1.40 

16 Quina longitud necessita el piló per suportar 
l’estat límit últim? 
 

Valors en 
m 

LULS= 18.30 

17 Quina és la força de compressió en què el 
piló s’ha de dissenyar d’acord amb l’Eurocodi 
2? 

Valors en 
kN 

Força de compressió de disseny Fcd=630 

 


