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RESUM 

La resistència geotècnica d’una estructura generalment es calcula a partir de la mitjana de les 
propietats de sòl. La pràctica espanyola de disseny geotècnic utilitza factors de minoració 
globals mentre que el juny del 2016 entra en vigor l’Eurocodi que, utilitza factors parcials de 
minoració. 

L’Eurocodi defineix el valor característic del sòl com “estimació prudent del valor que afecta 
l’ocurrència de l’estat límit”. A més, s’estipula que la selecció d’aquest valor s’ha de basar amb, 
a part d’altres factors, “la extensió de la zona de terreny que governa el comportament de 
l’estructura geotècnica a l’estat límit que es consideri”.  

El present treball consta de tres parts diferenciades. La primera, es basa en la presentació de 
l’Eurocodi i els mètodes de càlcul de fonamentacions superficials i profundes així com, el 
mètode de selecció del valor característic segons aquesta normativa. La segona, es basa en 
comparar el càlcul de les estructures geotècniques a partir del Codi Tècnic de la Edificació – 
utilitza factors de minoració globals – i l’Eurocodi 7 amb l’Annex Nacional Espanyol. 

La tercera, es presenta un mètode estadístic per determinar el valor característic de les 
propietats del terreny d’una forma objectiva i vàlida en el món de la geotècnia. Aquest mètode 
es basa en la mitjana aritmètica, la variància i l’escala de fluctuació.  

ABSTRACT 

Geotechnical performance of a structure is generally governed by spatial average soil 
properties. The Spanish typical method to geotechnical design uses global factors to minimize 
the ground resistance, however on June 2016 comes into force Eurocode 7 that uses partial 
reduction factors. 

 In Eurocode the characteristic soil value is defined as “a cautious estimate of the value 
affecting the occurrence of the limit state”. In addition it is stated that the selection of this 
value should be based on, among other factors, “the extent of the zone of ground governing 
the behaviour of the geotechnical structure at the limit state being considered”. 

This thesis is divided in three parts. The first one, is based on the introduction of Eurocode 7 
and the design of footings and piles using EC7 and, is shown the characteristic values selection 
method using this normative. The second one,  is based on the geotechnical structure calculus 
using the Technical Code of the Edification – which uses reduction global factors – and  with 
the Eurocode 7 with the National Spanish Annex. 

At the third one, a statistical method is presented to assess the characteristic value in an 
objective way and useful in the geotechnics world’s. This method is based on the arithmetic 
mean, the variance and the scale of fluctuation.   
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1 INTRODUCCIÓ 

La professió geotècnica  espanyola normalment s’ha basat en una estimació conservativa i 
subjectiva de les propietats de disseny del sòl juntament amb factors globals de seguretat de 
1.5 a 5 o, fins i tot, superiors.  

A Espanya al juny del 2016 entra en vigor l’Eurocodi 7 – UNE-EN 1997-1 – que es basa en el 
mètode de disseny de l’estat límit amb una apropiada fiabilitat a partir de l’aplicació de factors 
parcials de seguretat aplicats als valors de paràmetres característics. S’ha de destacar que el 
terme “factor parcial de seguretat” no s’utilitza a l’Eurocodi 7 sinó que, s’utilitza el concepte 
“factors parcials” que són factors aplicats a les accions, a les propietats dels materials i/o a les 
resistències per aportar seguretat i així mateix, tenir en compte les incerteses del model i les 
variacions dimensionals. 

En principi, es seleccionen els valors característics dels paràmetres geotècnics per tenir en 
compte la variabilitat inherent del terreny, la incertesa en la determinació dels paràmetres del 
sòl i la extensió del mecanisme de ruptura, mentre que la magnitud dels factors parcials, que 
normalment es troben estipulats per els estàndards nacionals, s’escullen per proporcionar un 
nivell de confiança per la seguretat requerida per la societat. 

En el disseny estructural dels materials manufacturats, com l’acer i el formigó, es defineix el 
valor característic del material de forma estadística com un cert fractil de sèries d’assaigs 
il·limitats. Aquesta definició estadística és apropiada degut a que els materials estructurals són 
manufacturats.  

Però, degut a que el sòl és un material natural amb propietats variables i degut a que 
normalment es disposa d’un número limitat de resultats d’assaigs, la selecció del valor 
característic del terreny normalment es basa en un número determinat de resultats i s’acaba 
utilitzant el judici de l’experiència en comptes de determinar-se estadísticament. Com a 
conseqüència, la selecció de valors característics d’un mateix terreny, basat en els mateixos 
assaigs varia en funció de l’enginyer degut a la naturalesa subjectiva de la seva selecció. 

Els propòsits d’aquesta tesina són primer de tot, determinar quina implicació hi ha en 
dissenyar amb l’Eurocodi 7 amb l’Annex Espanyol en comptes de fer-ho segons la pràctica 
espanyola emparada sota la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació. A més a més, es 
proposaran dos  mètodes estadístics per determinar el valor característic del terreny d’una 
forma consistent en el món de la geotècnia i que, actualment s’estan desenvolupant per 
aplicar-los a un nou Eurocodi. 
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1.1 Objectius 

Aquest treball que es presenta en motiu del Projecte Final de Màster es planteja com a fita dos 
objectius principals: 

 Implicació que té la utilització de l’Eurocodi 7 pel càlcul de fonamentacions superficials 
i profundes en comptes de la pràctica tradicional espanyola emparada per el Codi 
Tècnic de l’Edificació. 

 Selecció del valor característic de les propietats del terreny. 

Aquests dos objectius principals en desencadenen d’altres: 

 Resolució dels casos exemples a partir de l’Eurocodi 7 i del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 Utilització d’un nou mètode estadístic plantejat a un esborrany de l’Eurocodi per a la 

selecció del valor característic del terreny. 

1.2 Estructura 

Aquest treball està estructurat en tres parts diferents que es basen en els objectius principals 
de la tesina: 

 La primera part, anomenada Antecedents, engloba els capítols 2, 3 i 4 i es basa en la 
presentació de l’Eurocodi 7 i els mètodes de càlculs de fonamentacions superficials i 
profundes presents a l’EC7 i utilitzats en els posteriors capítols. A més, es presenta 
l’elecció del valor característic segons l’EC7. Finalment, al capítol 4, es descriuen els 
exemples de Pavia en què es basaran els càlculs d’aquest treball així com, una 
discussió dels resultats obtinguts pel Workshop de Pavia del 2010.  
 

 La segona part, anomenada Aplicació EC7 i CTE, engloba els capítols 5, 6 i 7 i 
principalment es basa en la resolució dels exemples de Pavia mitjançant l’EC7 amb 
l’Annex Nacional Espanyol i segons el Codi Tècnic de l’Edificació. Al capítol 5 es 
presenta l’Annex Nacional espanyol, al capítol 6 es presenta el CTE així com, els 
mètodes de càlcul de fonamentacions superficials i profundes. Finalment, al capítol 7 
es resolen els exemples de Pavia mitjançant ambdós mètodes. 
 

 La tercera part, anomenada EC7 Working Document, es presenten els mètodes 
estadístics per escollir els valors característics del terreny mitjançant l’Eurocodi que 
s’està redactant actualment. Així mateix, s’apliquen aquests mètodes d’elecció de 
valor característics als exemples de Pavia i es resolen mitjançant la metodologia de 
l’Eurocodi amb l’Annex Espanyol.  
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2 EUROCODI 7 (EC7): ESTRUCTURA I ASPECTES RELLEVANTS 

En el present apartat es presentarà l’Eurocodi així com, el mètode de càlcul pel disseny 
geotècnic segons aquesta normativa . A  més, es descriurà en més detall els mètodes de càlcul 
que s’utilitzaran per el càlcul dels exemples de Pavia (fonamentació superficial i fonamentació 
profunda). 

2.1 Introducció a l’Eurocodi 

Els Eurocodis EN pretenen contribuir a l’establiment i funcionament del mercat interior de 
productes de construcció i serveis d’enginyeria eliminant les discrepàncies que obstaculitzen la 
seva lliure circulació dins de la Comunitat Europea. A més, pretén uniformar els nivells de 
seguretat en la construcció a Europa.  

Els Eurocodis són codis de referència de disseny que s’han de complementar amb l’Annex 
Nacional corresponent a cada país. A més, els Eurocodis es van revisant i actualitzant amb 
l’objectiu d’adaptar la normativa a l’aparició de nous mètodes o nous materials. 

L’Eurocodi s’aplica al disseny estructural d’edificis i altres treballs enginyerils com aspectes 
geotècnics, disseny estructural en cas de foc i situacions que inclouen terratrèmols i/o 
execució temporal d’estructures. Tot i així, per al disseny de construccions especials (per 
exemple, instal·lacions nuclears, preses, etc.) es necessiten normes addicionals a aquelles 
presents a l’Eurocodi. 

Actualment hi ha 10 eurocodis vigents: 

 Bases del disseny estructural EN 1990 
 Accions a les estructures EN 1991 
 Disseny de formigó EN 1992, acer EN 1993, mixtes acer-formigó EN 1994, fusta EN 

1995, maçoneria EN 1996 i estructures d’alumini EN 1999 
 Disseny geotècnic EN 1997 
 Disseny, control i actualització d’estructures resistents a terratrèmols EN 1998. 

A més, cal tenir present que cada Eurocodi pot tenir varies parts.  

Aquesta tesina es basarà en l’Eurocodi EN 1997 que fixa les normatives referents al disseny 
geotècnic. L’Eurocodi 7 consta de dues parts:  

 Part 1: Regles generals de projecte. Aquesta part inclou els conceptes de bases del 
projecte; dades geotècniques; supervisió i control; reblerts, rebaixaments, millora i 
reforç del terreny; fonamentacions directes; fonamentacions pilotades; ancoratges; 
murs; ruptura hidràulica; estabilitat global; terraplens; l’Annex Nacional Espanyol: 
coeficients parcials i 8 annexes informatius. 
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 Part 2: Reconeixement i assaigs geotècnics. Aquesta part inclou assajos de camp i de 
laboratoris disponibles i correlacions entre ells. 

2.2 El mètode dels estats límits 

Es defineixen com Estats Límits aquelles situacions per les quals, en cas de ser superades, es 
pot considerar que l’estructura no satisfà alguna de les funcions per les que ha estat 
projectada. Els Estats Límits es classifiquen en: 

 Estat Límit Últim (ELU): engloba tots aquells estats que afecten a la seguretat de les 
persones i la seguretat de l’estructura. Exemples de ELU són la pèrdua de l’equilibri de 
l’estructura, ruptura per deformacions excessives, pèrdua d’estabilitat de l’estructura o de 
les fonamentacions. 
 

 Estat Límit de Servei (ELS): engloba tots aquells estats que afecten a la funcionalitat de 
l’estructura, a la comoditat de les persones i als aspectes exigits.  

S’ha de comprovar que una estructura no supera cap dels estats límits anteriorment definits 
en qualsevol de les situacions de projecte, considerant es valors de càlcul de les accions, de les 
característiques dels materials i de les dades geomètriques.  

El procediment de comprovació, per un cert estat límit, consisteix en deduir, per una part, 
l’efecte de les accions aplicades a l’estructura o a part d’ella i, per l’altra, la resposta de 
l’estructura per a la situació límit en estudi. L’estat límit quedarà satisfet si es verifica, amb una 
fiabilitat acceptable, que la resposta de l’estructura no és inferior a l’efecte de les accions 
aplicades. 

La norma UNE-EN 1997-1 estipula que s’hauran verificar cinc ELU: 

 Pèrdua de l’equilibri de l’estructura o del terreny, considerat com un sòlid rígid, en el 
que les resistències dels materials estructurals i del terreny proporcionen una 
resistència menyspreable (EQU). 

 
 Fallo intern o deformació excessiva de l’estructura o dels elements estructurals, 

incloent sabates, pilons o murs de soterranis, en el que la resistència dels materials 
estructurals proporciona una resistència significativa (STR). 
 

 Fallo o deformació excessiva del terreny, en el que la resistència del sòl o la roca 
proporciona una resistència significativa (GEO). 
 

 Pèrdua de l’equilibri de l’estructura o del terreny degut a la elevació per la pressió 
d’aigua (supressió) o altres accions verticals (UPL). 
 

 Aixecament o inestabilitat hidràulica (sifonament), la erosió del túnel i soscavació del 
terreny produït pels gradients hidràulics (HYD). 
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2.2.1 Verificació de la resistència del sòl (GEO) 

La gran majoria dels estats límits que han de satisfer les actuacions geotècniques són, com el 
seu propi nom indica de tipus GEO. La verificació de la resistència a l’Eurocodi 7 es basa en 
comprovar que els efectes de les accions de càlcul no superin les corresponents resistències de 
càlcul: 

≤  1 

On: 

- Ed és el valor de càlcul de l’efecte de les accions 
- Rd és el valor de càlcul de la resistència 

Per al dimensionament de les estructures de fonamentació presentades als següents apartats 
(pilons i sabates) s’estudiarà la situació corresponent al estat límit últim GEO. 

2.3 Coeficients de seguretat 

La utilització del format dels coeficients parcials implica la verificació de que, per a les 
situacions de dimensionament, no se superi cap dels estats límits pertinents, al introduir el 
valor de càlcul per les diverses variables que descriuen els efectes de les accions sobre la 
fonamentació i la resistència del terreny. Els coeficients parcials de seguretat () afecten a les 
següents tres variables del projecte geotècnic: 

 Accions (F) o efectes de les accions (E). 
 Materials, referent als paràmetres geotècnics (M). 
 Resistència del terreny (R). 

Es distingeix entre accions i efectes de les accions. Una acció directa és un conjunt de forces 
aplicades sobre l’estructura mentre que, una acció indirecta és un conjunt de deformacions o 
acceleracions imposades. Els efectes de les accions són funció de les accions aplicades a una 
estructura i les dimensions d’aquesta, però no a la resistència del material.  

S’entén com a resistència del terreny la càrrega d’enfonsament o la resistència al lliscament 
d’aquest, en funció de l’estat límit que s’estigui analitzant. 

2.4 Enfocaments del projecte 

L’Eurocodi 7 planteja tres possibles enfocaments de càlcul pels estats límits tipus GEO i STR en 
situacions persistents o transitòries. Aquests tres enfocaments, difereixen en la forma en què 
s’apliquen els coeficients parcials de seguretat ja sigui a les accions o a als efectes de les 
accions, als paràmetres dels materials i/o a les resistències. Això és degut a les diverses formes 
en què es consideren les incerteses en la modelització dels efectes de les accions i de les 
resistències. 
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Els tres enfocaments, constitueixen les diferents formes de quantificar la incertesa del càlcul 
de l’estat límit mitjançant la diversa ponderació dels coeficients parcials indicats anteriorment. 

L’Eurocodi 7 defineix tres Enfocaments de Projecte (Taula 1): 

 Enfocament de Projecte 1: Constituït a la vegada per dues combinacions. A la 
combinació 1 es majoren les accions o els efectes de les accions mentre que, a la 
combinació 2 es minoren els paràmetres geotècnics i les resistències. 

 
 Enfocament de Projecte 2: Es majoren les accions o els efectes de les accions i es 

minoren les resistències. 
 

 Enfocament de Projecte 3: Es majoren les accions i es minoren els paràmetres 
geotècnics. 

Taula 1 – Combinació de conjunts de coeficients parcials segons l’Enfocament de Projecte 

Enfocament Projecte Accions Materials Resistències 
1 Comb. 1 A1 M1 R1 
 Comb. 2 A2 M2 R1 

2 A1 M1 R2 
3 A1 o A2 M2 R3 

Cada país ha de definir, en un document denominat “Annex Nacional”, l’Enfocament de 
Projecte a utilitzar en el seu país basant-se en el que es consideri més apropiat o més proper al 
mètode tradicional de dimensionament. A més, es pot optar per un Enfocament diferent per 
cada una de les actuacions geotècniques (fonamentacions superficials o profundes, pantalles, 
terraplens, etc.). 

2.5 L’Annex Nacional 

L’Annex Nacional és un document que defineix tots aquells aspectes i valors que cada un dels 
diferents eurocodis deixa oberts per ser fixats pels diferents països que accepten el marc 
normatiu dels Eurocodis. 

Al text del EC7 hi ha 29 clàusules obertes perquè l’Annex Nacional corresponent indiqui, en 
cada cas, l’opció o els valors escollits per cada país. Des d’un punt de vista conceptual, 
aquestes 29 clàusules fan referència a dos aspectes bàsics: 

 Enfocament de Projecte que s’ha d’utilitzar per el projecte de cada actuació 
geotècnica. 
 

 Valors dels coeficients parcials aplicats als efectes de les accions, als paràmetres 
geotècnics i/o a les resistències. 

Addicionalment, l’Annex Nacional pot indicar el contingut mínim exigit a qualsevol estudi 
geotècnic i els valors límit dels moviments permesos a cada actuació geotècnica. Així mateix, 
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pot tenir informació complementària que serveixi com a guia d’aplicació del marc normatiu del 
propi EC7. 

2.6 Fonamentació superficial 
2.6.1 Càlcul de l’Estat Límit Últim segons l’Eurocodi (EC-7.1) 

L’Estat Límit Últim es basa en comprovar que el valor de càlcul de l’efecte de les accions (Ed) és 
menor o igual al valor de càlcul de la resistència del terreny (Rd). 

El valor de càlcul de l’efecte de les accions es determinarà segons: 

=  ; ;  2 

On: 

- Frepr és el valor representatiu de les accions que intervenen a la situació de 
dimensionament considerada. 

- XK és el valor característic dels materials. 
- ad és el valor de càlcul de les dades geomètriques. 
- F és el coeficient parcial per l’efecte de les accions. 
- M és el coeficient parcial per a les propietats dels materials. 

El valor de càlcul de la resistència del terreny es pot determinar utilitzant la següent expressió: 

=
1

 ;  ;  3 

Sent R el coeficient parcial de resistència. 

El valor representatiu de les accions que intervenen a la situació de dimensió considerada es 
calcula a partir de la pressió total bruta. La pressió total bruta es defineix com la pressió 
vertical total que actua a la base de la cimentació, definida com el quocient entre la càrrega 
total actuant, incloent el pes de la fonamentació i aquell que pugui gravitar sobre d’aquesta, i 
l’àrea equivalent de la fonamentació. Així, s’obté el seu valor segons: 

= ∗ ∗ 4 

On:  

- V és la component vertical de la resultant de les accions a la base de la cimentació, 
incloent el pes d’aquesta i d’allò que graviti lliurement per sobre d’aquesta. 

- B* és l’ample equivalent de la cimentació. 
- L* és el llarg equivalent de la cimentació. 
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Cal notar que, en l’enfocament de Projecte 2 es majoren les accions i per tant, la càrrega 
actuant i el pes de la fonamentació vindran majorades i, es dimensionarà amb aquestes 
càrregues majorades. 

El valor de càlcul de la capacitat portant en condicions no drenades segons l’Eurocodi es pot 
calcular a partir de: 

∗ = ( + 2)    +  5 

Sent:  

- su la resistència al tall sense drenatge 
- q la sobrecàrrega unitària al nivell de la base de la cimentació 

Amb els següents coeficients adimensionals per: 

- La inclinació de la base de la fonamentació: bc=1 
- La forma de la fonamentació sc= 1.20 per sabates quadrades o circulars 
- La inclinació de la càrrega causada per una càrrega horitzontal H: 

=  
1
2

1 + 1 −  ∗ ∗  6 

Addicionalment, si hi ha presència d’una càrrega que fa que existeixi una excentricitat de la 
resultant de les accions respecte el centre geomètric de la fonamentació s’hauran de realitzar 
les comprovacions pertinents als estats límits d’enfonsament, adoptant una fonamentació 
equivalent de les següents dimensions (Figura 1): 

- Ample equivalent, B* = B -2eB 
- Llarg equivalent, L* = L – 2eL 

Sent eB i eL les excentricitats segons les dues direccions ortogonals a la sabata, suposada de 
secció rectangular en planta i es calculen segons: 

- =   

- =   
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 Figura 1 – Definició de sabata equivalent per a la comprovació d’Estats Límits.  

A més, per cada situació s’ha de determinar l’angle “” que mesura la desviació de la resultant 
de les accions respecte a la vertical, així com les seves components segons les dues direccions 
ortogonals: 

=  

=  

=  

7 

El valor de càlcul de la capacitat portant en condicions drenades segons l’Eurocodi es pot 
calcular a partir de: 

∗ = + +
1
2

∗  8 

Amb els següents valors adimensionals per: 

 Capacitat portant: 

=   45 +  ′
2  

=
− 1

tan ′
 

9 
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=  2 − 1 tan ′ 

 
 La inclinació de la base de la fonamentació: 

= =  (1 − tan )  

=  −  
1 −

tan ′
 

10 

 
 La forma de la fonamentació  

= 1 + sin ′ per forma quadrada o circular 

= 0.7  per forma quadrada o circular 

=
 

   per forma rectangular, quadrada o circular 

11 

2.6.2 Càlcul de l’Estat Límit de Servei segons l’Eurocodi (EC-7.1) 

La verificació de l’Estat Límit de Servei és un tema complex dins del marc de referència del EC7 
ja que, no existeix el concepte de tensió admissible. 

Per una part, des del punt de vista de l’Annex Nacional Espanyol, aquest document únicament 
indica que l’estat límit de servei s’ha de comprovar amb les càrregues de servei, és a dir, sense 
majorar. Es satisfarà quan els moviments de la cimentació (tant assentaments com girs) siguin 
inferiors als límits tolerables per l’estructura.  

Tot i així, queda sense resoldre la forma en què s’ha de realitzar la verificació d’aquest estat 
límit, molt lligat al concepte de tensió admissible o de treball. En aquest aspecte, s’ha de tenir 
en compte que en el marc del EC7 no apareix específicament el concepte de tensió admissible 
amb la que efectuar una estimació inicial dels moviments. 

L’Annex D.3 de l’Eurocodi 2 (UNE-EN 1997-2 2006) presenta un mètode per calcular 
l’assentament que pateix una sabata. Es tracta d’un mètode semi-empíric per calcular 
assentaments de fonamentacions superficials en sòls granulars.  

Per aquest mètode, i per fonamentacions quadrades, s’utilitza un mòdul de Young (E’) que 
s’expressa de la següent forma: 

= 2.5  12 

Cal tenir present que a l’hora d’agafar un valor de E’ es calcula la mitjana d’una zona 
d’influència. Aquesta zona, es defineix com 0.5B per sobre de la base de la fonamentació i de 
2B per sota del nivell de la fonamentació, sent B l’amplada de la fonamentació. 
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L’assentament (s) de la fonamentació sota càrrega (q) es calcula a partir de: 

= ( − )
′

 13 

On: 

- = 1 − 0.5  

- = 1.2 + 0.2  
- C3 és el factor de correcció de forma de les cimentacions superficials. Per cimentacions 

quadrades C3=1.25. 
-  és la tensió efectiva inicial a nivell de la cimentació 
- t és el temps, en anys 
- Iz és el factor d’influència de deformacions 

El factor d’influència de deformacions, es calcula a partir de: 

= 0.5 + 0.1
−

 14 

En cas d’una sabata quadrada  es calcula a una profunditat B/2 per sota del nivell de 
fonamentació. 

2.7 Fonamentació profunda 
2.7.1 Càlcul de l’Estat Límit Últim segons l’Eurocodi (EC-7.1) 

Per demostrar que la fonamentació suportarà les càrregues de projecte amb un marge de 
seguretat adequat front a la ruptura per fallo de capacitat portant, s’ha de complir que  
l’efecte de les accions (Fc,d), que han d’incloure el pes del piló, sigui inferior o igual a la 
resistència del terreny, que ha d’incloure el pes de terres per sobre de a cimentació (Rc,d). 

La resistència a compressió de càlcul d’un piló, Rc;d, s’obté de la següent forma: 

; = ; + ;   15 

On Rb;d és la resistència de càlcul per punta i Rs;d  és la resistència de càlcul per fuste. Aquestes 
resistències de càlcul s’obtenen a partit dels valors característics de la resistència per punta, 
Rb;k, i de la resistència per fuste Rs;k, tal i com s’indica en la següent expressió: 

; = ;  

; = ;  

16 
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On  i  són els coeficients de minorització de les resistències de punta i de fuste 
respectivament. Aquests coeficients queden definits a l’Annex Espanyol. 

L’Eurocodi 7 presenta diversos mètodes, on la majoria d’ells involucren assajos de càrrega de 
pilons. Degut a les característiques que presenten els casos d’estudi d’aquest treball – casos de 
Pavia – s’opta per calcular els valors característics de resistència per punta i fuste a partir del 
“Mètode alternatiu” que s’expressa a partir de les següents expressions: 

; = ;  

; = ; ; ;  
17 

On qb;k i qs;i;k són els valors característics de la resistència per punta i per fuste en els diferents 
estrats, obtinguts a partir d’assajos de camp. Es defineix Ab i As;i com l’àrea de punta i l’àrea de 
contacte entre el terreny i el piló, respectivament. 

En el cas de l’exemple de Pavia de fonamentació profunda en sorres es disposa d’un assaig de 
penetració estàtica. L’Annex D.7 de l’Eurocodi 2 proposa un mètode per determinar la 
resistència a compressió d’un piló individual a partir de la resistència per punta de l’assaig CPT 
i és el mètode que es seguirà per resoldre el problema. 

La resistència a compressió màxima del piló es calcula com la suma de la resistència per punta i 
la resistència per fuste. La resistència per punta, com es mostra a l’equació 17, es calcula 
multiplicant l’àrea de la base per la resistència de la base màxima.  La resistència màxima de la 
base ( ; ) es calcula a partir de la següent fórmula: 

; = 0.5    ; ; + ; ;

2
+ ; ;        [ ] 18 

Sent: 

- ; ;   el valor mig des de la base del piló fins com a mínim 0.7D i com a màxim 4D 
- ; ;  el valor mig de qc entre la base del piló i la profunditat crítica. Figura 2  
- ; ;   el valor mig entre la base del piló i 8D per sobre de la base 
-  el factor de classe del piló. Per pilons perforats i diàmetre superior a 150 mm és 

0.6. 
-  el factor que té en compte la forma del piló segons la Figura 2, en aquest cas es 

considera que H/Deq és igual a 1 igual que D2
eq/d2

eq i per tant, = 0.9. 
- s el factor que té en compte la forma de la base de la fonamentació i es determina a 

partir de: 

=
1 +  

sin ′

1 + sin ′
 19 
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On ′  és l’angle de fregament intern i “r” el rati entre el costat llarg del con i el curt, en 
aquest cas s’ha considerat la base del con circunferencial i per tant, el factor de forma és 
igual a 1. 

La resistència per fuste es determina a partir de multiplicar l’àrea del piló a la capa 
corresponent per la resistència màxima de fuste. La resistència màxima de fuste ( ; ;  ) 
es calcula de la següent forma: 

; ;  =                               [ ] 20 

On: 

-   és un factor que depèn de la classe del piló. Per pilons perforats i diàmetre superior 
a 150 mm  = 0.005. 

-  és la resistència per punta a la profunditat corresponent, en MPa. 
 

  

Figura 2 – Esquerra: Explicació de qc;I, qc;II, qc;III. Dreta: Factor de forma del piló. 
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3 DETERMINACIÓ DELS VALORS CARACERÍSTICS SEGONS L’EC-7 

Per a la obtenció dels valors característics dels paràmetres geotècnics s’ha de començar per 
realitzar una caracterització geotècnica dels paràmetres dels quals es volen obtenir aquests 
valors característics. 

La caracterització geotècnica és el procés de deducció dels valors adequats dels paràmetres 
geotècnics del terreny a partir de resultats d’assajos de camp o d’assajos de laboratori. 
Posteriorment, aquests valors s’utilitzaran en els càlculs de disseny, després de l’aplicació del 
corresponent factor parcial per compensar la incertesa en les dades disponibles.  

Aquest procés consta de tres passos, tal i com mostra la Figura 3. El primer, és deduir el valor 
dels paràmetres geotècnics (X) a partir dels valors dels assajos de camp i laboratori. El segon, 
es basa en caracteritzar el sòl  escollint un valor característic apropiat (xk) una vegada s’han 
recollit tots els valors deduïts dels assajos. Finalment, s’aplica el corresponent factor parcial al 
valor característic per fer-lo més fiable per al disseny (xd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Procés de caracterització geotècnica del terreny 

3.1 Derivació dels paràmetres geotècnics 

L’Eurocodi 7 defineix el valor derivat d’un paràmetre geotècnic com: “Valor d’un paràmetre 
geotècnic obtingut a partir dels assajos de forma teòrica, per correlació o de manera empírica” 
[UNE-EN 1997-1 Ap. 1.5.2.5].  

Com es presenta a la definició anterior, els resultats dels assajos es poden convertir en valors 
deduïts X utilitzant correlacions, consideracions teòriques, o lleis empíriques. Quan sigui 
possible, els resultats dels assajos es poden completar amb altres dades disponibles, com 
possibles treballs propers a la zona d’estudi o estudis d’investigació dels materials presents. 

Resultats dels assajos 

Paràmetres geotècnics 
deduïts dels assajos (X) 

Valor característic (xk) 

Valor de càlcul (xd) 

Deducció 

Caracterització 

Factorització 
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Els valors deduïts es poden avaluar directament mitjançant el coneixement i l’àmplia 
experiència dels enginyers.  

3.1.1 Correlacions 

A la Part 2 de l’Eurocodi 7 es mostren algunes correlacions per els mètodes d’investigació de 
camp més comuns i els paràmetres geotècnics més utilitzats.  

Les correlacions són deduïdes de relacions teòriques entre els paràmetres o de relacions 
empíriques. Encara que existeixen teories que relacionen els resultats d’assajos de camp amb 
paràmetres geotècnics, aquestes teories no modelitzen completament el comportament del 
sòl i com a conseqüència, els enginyers confien més en lleis empíriques. 

La majoria de correlacions estan limitades a un estrat en particular i/o un aspecte geotècnic 
determinat. S’ha de tenir molta cura quan s’extrapolen aquestes correlacions a altres estrats 
i/o situacions que difereixen d’aquelles en les que es basen. 

3.2 Valor característic 
3.2.1 Consideracions generals 

La Norma UNE-EN 1990 defineix el valor característic (xk o Rk) de la següent forma:  

“Valor d’una propietat d’un material o producte que té una probabilitat definida per no arribar 
mai a aquest valor en cas d’una hipotètica sèrie il·limitada d’assajos. Aquest valor correspon 
normalment a un fractil definit de la distribució estadística acceptada de la propietat concreta 
del material o producte. En determinades circumstàncies s’utilitza un valor nominal com a 
valor característic” [UNE-EN 1990 Ap. 1.5.4.1]. 

Tanmateix, la utilització de l’estadística funciona bé en materials fabricats per l’home, com 
l’acer o el formigó, però els materials naturals tenen molta variació i és pràcticament 
impossible obtenir resultants rellevants de les propietats del sòl i roca. 

La següent definició que es troba a la mateixa norma és la de valor de càlcul d’una propietat 
d’un material o d’un producte (xd o Rd): 

“Valor obtingut al dividir el valor característic per un coeficient parcial m o M, o, en 
circumstàncies especials, per determinació directa” [UNE-EN 1990 Ap. 1.5.4.2]. 

Per tant, el valor característic del material (xk) es converteix en valor de càlcul (xd) dividint per 
un factor parcial apropiat (M): 

=  21 
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On M té en compte la incertesa de les propietats dels material, la incertesa de model i les 
variacions en la mesura de les dimensions. 

Els valors de M per a situacions permanents i transitòries es defineixen als Annexes Nacionals 
dels Eurocodis i varien entre 1.0 i 1.5 en funció del material i la situació. A més, a l’àmbit 
geotècnic, aquests factors parcials depenen de l’enfocament de projecte i pels estats límits STR 
i GEO. 

3.2.2 Valors característics dels paràmetres del terreny 

Generalment les campanyes geotècniques que es realitzen en obres de construcció no es fan 
com s’haurien de fer, bé per la manca de recursos destinats a la campanya o per la mala 
execució dels assajos. A més, la naturalesa dels geomaterials és altament variable i fa que sigui 
difícil establir no només la seva ubicació sinó també, les seves propietats mecàniques i 
químiques. 

Els processos i anàlisis en l’enginyeria geotècnica comporten un elevat nivell d’incertesa 
generada per diverses fonts, les quals es poden classificar en les següents categories: 

 Variabilitat natural o incertesa física: associada a l’aleatòria inherent als processos 
naturals, manifestant-se com a variabilitat en el temps per a fenòmens que tenen lloc 
a un únic emplaçament (variació temporal), o com a variabilitat espacial per 
esdeveniments que es produeixen en diferents emplaçaments al mateix temps 
(variació espacial), o ambdues alhora.  
 

 Incertesa epistèmica o estadística: associada a la quantitat de dades disponibles per a 
l’anàlisi i s’incrementa quan més gran sigui l’absència d’informació. Així mateix, 
influeix el model matemàtic escollit per ajustar les dades observades, ja que 
l’acceptació del model prové d’un ajustament amb un adequat model de significança.  

Seguint amb l’Eurocodi 7 a l’apartat de Valors característics dels paràmetres geotècnics (punt 
2.4.5.2) apareixen les següents consideracions: 

“(1) La selecció dels valors característics per als paràmetres geotècnics s’ha de basar en 
resultats i valors deduïts al laboratori i estudis de camp, completats amb l’experiència”. [UNE-
EN 1997-1 Ap. 2.4.5.2 (1)] 

Com s’ha comentat anteriorment, la utilització de l’estadística funciona bé en materials 
fabricats per l’home, com l’acer o el formigó, però els materials naturals tenen molta variació i 
és pràcticament impossible obtenir resultants rellevants de les propietats del sòl i roca. 

Per aquest motiu, l’Eurocodi 7 redefineix el valor característic de la següent forma:   

“(2) El valor característic d’un paràmetre geotècnic s’ha de seleccionar amb una estimació 
prudent del valor que produeix l’aparició de l’estat límit”. [UNE-EN 1997-1 Ap.2.4.5.2 (2)] 
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Però, què és una “estimació prudent”? A més, aquesta “estimació prudent” afecta a l’aparició 
de l’estat límit i conseqüentment, no hi ha un únic valor característic sinó que, hi ha diversos 
valors, un per cada estat límit que es consideri. 

Com a conseqüència de la definició donada en UNE-EN 1997-1 Ap.2.4.5.2 (2) el valor 
característic només es seleccionarà durant el disseny de l’estructura, no abans, ja que la 
determinació dels estats límit és una activitat de disseny. Això vol dir que els valors 
característics no poden ser avaluats com una simple deducció directa a partir d’assajos de 
reconeixements del terreny, sinó que s’han d’obtenir en correlació al projecte de 
fonamentació de terreny. 

El marge de “prudència” a aplicar depèn de diversos aspectes, com són: 

 L’existència d’informació rellevant contrastada 
 La coherència entre assajos de diferents tipus 
 El número de de valors independents 
 La variabilitat del terreny i dels resultats dels assajos 
 El volum del terreny involucrat a la zona que governa l’ocurrència de l’estat límit que 

es considera 

En general, com més gran sigui la quantitat de reconeixements i assajos realitzats, més 
coherents seran els resultats procedents de diferents tipus d’assajos i conseqüentment, el 
marge de “prudència” podrà ser menor.  

Un aspecte a considerar és la quantitat de terreny que s’involucra en un estat límit. A l’hora de 
determinar els valors característics s’ha de tenir en compte quina quantitat de terreny és 
rellevant per l’estat límit en qüestió. 

3.2.3 Quantitat de terreny involucrada 

Un factor important en la selecció del valor característic d’un paràmetre del terreny és una 
valoració de la quantitat de terreny que està relacionada amb l’aparició de l’estat límit. 

El fallo local del terreny no pot conduir a un estat límit últim superat per l’estructura, per 
exemple, a vegades les forces es redistribueixen des de zones altament concentrades a zones 
amb tensions més baixes. Degut a això, el valor mig de la propietat del material és el que 
governa en l’aparició de l’estat límit. Conseqüentment, el valor característic Xk s’ha de 
seleccionar com una estimació prudent del valor mig de X representant un volum rellevant de 
roca o sòl. 

Quan el volum del terreny és petit, el valor característic Xk s’ha de seleccionar com una 
estimació prudent del valor mig de X dins d’aquest petit volum, conegut com a valor local de X. 
Aquest valor pot ser significament menor que un seleccionat per un volum de terreny més 
gran, ja que s’estan fent la mitjana de menys valors. 
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A la Figura 4 es mostra un exemple dels criteris per a la definició dels valors característics de la 
resistència al tall sense drenatge per el càlcul de la resistència d’enfonsament en fuste i en 
punta d’un piló. 

 

Figura 4 – Valors característics de la resistència al tall sense drenatge Su per el càlcul de les resistències 
de fuste i de punta en un piló. 

El valor característic del terreny per a la resistència de fuste és el valor mig de la resistència al 
tall sense drenatge del terreny al llarg de la longitud del piló. Aquest valor ha de ser una 
estimació prudent del valor mig, és a dir, ha de ser una mica menor que el valor mig obtingut 
als assajos.  

Aplicant el mateix concepte a la punta, el valor característic de la resistència al tall sense 
drenatge per el càlcul de la resistència de punta ha de ser un valor prudent del valor mig de la 
resistència al tall sense drenatge que hi ha a l’àrea que involucra la punta. Normalment, es 
considera que l’àrea que involucra la punta és de sis vegades el diàmetre a la zona activa i de 3 
vegades e diàmetre a la zona passiva. 

3.2.4 Mètodes estadístics per a la obtenció dels valors característics 

Els materials naturals com el sòl o les roques són més variables que els materials 
manufacturats i a les campanyes geotècniques només s’assaja una porció petita del volum 
total involucrat. Conseqüentment, la utilització de l’estadística per determinar les propietats 
dels materials no és aplicable al disseny geotècnic. 

Tanmateix, si s’utilitza l’estadística, l’Eurocodi 7 defineix el valor característic d’una propietat 
del terreny com el valor en què la probabilitat del pitjor valor que governa l’aparició de l’estat 
límit no és superior que 5%. Això aporta un valor límit per seleccionar el valor característic. Cal 
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remarcar que la present definició estadística es refereix al valor mig de la propietat del terreny 
in situ, que és el valor que governa l’ocurrència de l’estat límit, i no el fractil 5% de sèries de 
valors obtinguts dels resultats dels assajos. El valor característic correspon a un nivell de 
confiança del 95% que l’actual valor mig superi el valor característic seleccionat. 

Tot i així, l’Eurocodi 7 determina que si s’utilitzen mètodes estadístics per determinar el valor 
característic del terreny, s’han d’utilitzar amb precaució i s’ha de tenir bastanta experiència en 
el camp de la geotècnia. Es poden obtenir valors característics erronis si s’utilitza l’estadística 
pura, ignorant la corresponent situació de disseny i una comparable experiència. 
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4 ELS CASOS D’ESTUDI DE PAVIA 

La Societat Internacional de Mecànica de Sòls i Enginyeria Geotècnica (ISSMGE) va encarregar 
al Comitè Tècnic Europeu 10 (ETC10) l’avaluació del disseny geotècnic mitjançant l’Eurocodi 7 
a partir de desenvolupar uns exemples de disseny predeterminats. L’any 2005 ja es va estudiar 
un primer conjunt d’Exemples de Disseny on els valors característics del terreny ja venien 
determinats. 

L’any 2010 es fa un segon conjunt d’Exemples de Disseny, on els dissenyadors van haver de 
respondre els següents aspectes: 

 Seleccionar els valors característics a partir de dades de campanya geotècnica de camp 
i d’assajos de laboratori 

 Disseny de la fonamentació d’acord amb l’Eurocodi 7 
 Completar el corresponent qüestionari on-line  

El dissenyador ha d’assumir que la campanya geotècnica es fa a la seva localitat i per tant, ha 
de fer servir el corresponent Annex Nacional.  

Aquest segon Conjunt d’Exemples inclouen sis exemples de disseny a resoldre: 

 Sabata amb càrrega vertical central sobre sorra densa 
 Sabata amb càrrega inclinada sobre argila  
 Fonamentació profunda en argiles rígides 
 Pressions de porus i de terres en una paret d’un soterrani 
 Terraplè sobre turba tova 
 Fonamentació profunda en sorres 

Els resultats de disseny dels anteriors casos en base al corresponent Annex Nacional es van 
exposar i interpretar l’any 2010 durant 2nd International Workshop on Evaluation of Eurocode 
7 (Pavia, Itàlia, abril 2010). Fins la data, van participar set països – Itàlia, Regne Unit, 
Alemanya, Dinamarca, Portugal, França, Holanda,-  dels quals, Espanya no hi va ser present 
degut a que encara no tenien redactat el pertinent Annex Nacional. 

D’aquests sis exemples en aquesta tesina se’n tractaran quatre, corresponents als dos casos de 
fonamentació superficial i els dos de fonamentació profunda. 

A continuació, es presenten els casos que s’estudiaran així com, els resultats més rellevants i la 
interpretació feta pel ETC10 per, posteriorment, poder comparar-los amb els resultats 
obtinguts  amb la utilització de l’Annex Espanyol i del Codi Tècnic de la Edificació (CTE). 
Aquesta interpretació es pot trobar en línia a Eurocode 7 – Geotechnical design.  

A l’Annex 1: Enunciats dels exemples de Pavia es pot veure la descripció de cada problema de 
Pavia presentat i els resultats de la campanya geotècnica amb més detall. 
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A l’Annex 2: Qüestionaris exemples de Pavia es pot veure els qüestionaris referents a cada 
problema d’exemple de Pavia que els participants havien de contestar un cop solucionat el 
problema. En aquests qüestionaris es pregunten aspectes bàsics del disseny geotècnic com el 
valor característic a certa profunditat, metodologia utilitzada per el càlcul de l’Estat Límit Últim 
i/o de Servei així com, el paràmetre del terreny utilitzat per el disseny. Aquests, es mostren 
contestats segons el procediment basat en l’Eurocodi 7 vigent actualment i utilitzat a la 
present tesina.  

4.1 Sabata amb càrrega vertical  
4.1.1  Descripció del problema 

Es presenta una fonamentació superficial de forma quadrada amb una càrrega vertical 
centrada sobre sorres denses. Es disposa de quatre assajos de con de penetració estàtica on 
s’ha mesurat tant la resistència en punta (qc) com la resistència per fuste (fs). L’objectiu 
d’aquest exercici és determinar l’amplada de la cimentació per tal de que aquesta no pateixi 
un assentament superior a 25 mm.  

El nivell freàtic es troba a 6 m de profunditat i a 8 m de profunditat es troba un estrat de 
rigidesa considerable. Es considera que la sorra té un pes específic de 20 kN/m3. 

La cimentació té un gruix de 0.8 m, se li aplica una càrrega vertical permanent de 1000 kN (no 
es considera el pes de la mateixa) i una càrrega variable de 750 kN. 

4.1.2 Resultats obtinguts per ETC10  

La majoria de participants afronten el problema d’Estat Límit Últim (ELU) mitjançant l’Annex D 
i l’Estat Límit de Servei (ELS) mitjançant annexos nacionals, l’Annex D.3 1997-1 o l’Annex F.1 
1997-2.  

S’obté que l’amplada necessària per satisfer l’ELU és de 1.6 m i de 1.8 m per satisfer l’ELS. 

4.2 Sabata amb càrrega inclinada sobre argila  
4.2.1 Descripció del problema 

Es presenta una fonamentació superficial de forma quadrada amb una càrrega vertical i una 
horitzontal aplicada a 2 m d’alçada, creant un moment, sobre argiles. Es disposa de cinc 
sondejos i cinc assajos SPT (BH1, BH2, BH4, BH11 i BH14) dels que s’obté l’índex NSPT en 
profunditat, a més, es té informació sobre el contingut d’aigua d’algunes mostres. L’objectiu 
d’aquest exercici és determinar l’amplada de la cimentació per tal de suportar les càrregues de 
projecte, per 50 anys de període de vida.  

El nivell freàtic es troba a 1 m de profunditat. Es considera que l’argila té un pes específic de 
21.4 kN/m3. 
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La fonamentació té un gruix de 0.8 m, se li aplica una càrrega vertical permanent de 1000 kN 
(no es considera el pes de la mateixa), una càrrega vertical variable de 750 kN i una càrrega 
horitzontal de 500 kN, aplicada a 2 m d’alçada. 

4.2.2 Resultats obtinguts per ETC10  

La majoria de participants utilitzen tots les dades proporcionades per els sondejos fent una 
mitjana de tots ells, sense ponderar més aquells que són més propers a la futura localització de 
la sabata. 

A l’hora de caracteritzar el terreny, la mitjana de valors de NSPT obtinguts a 1 m, 2 m i a 4 m de 
profunditat són de 30, 35 i 40 respectivament. Per tal d’obtenir la resistència a tall sense 
drenatge (Su) s’utilitzen les expressions de Stroud and Butler (1978) Su=6NSPT, Stroud (1989) 
Su=5NSPT . Així mateix, per determinar el mòdul de Young no drenat (Eu)  i drenat (E’) s’utilitzen 
les següents expressions Eu=400Su, E’=120Su.  

Per tal de determinar l’assentament es fa servir tant l’Annex F.1 de EN 1997-1, l’Annex F.3 de 
EN 1997-2 o altres mètodes.  

El paràmetre més utilitzat per determinar l’ELU és la residència al tall sense drenatge (Su) 
seguit del número NSPT. La mitjana de valors de la resistència al tall sense drenatge obtinguda a 
1 m, 2 m i 4 m de profunditat són de 190 kPa, 210 kPa i 240 kPa, respectivament. Per tal de 
determinar l’assentament es fa servir tant l’Annex D de EN 1997-1. El 60% dels participants fa 
servir la Combinació de Disseny 1 amb les combinacions 1 i 2 i un 20% la Combinació de 
Disseny 2 amb els corresponents annexes nacionals per determinar els factors de seguretat.  

S’obté que l’amplada necessària per satisfer l’ELU és de 4 m. 

4.3 Fonamentació profunda en argiles rígides 
4.3.1 Descripció del problema 

Es presenten pilons excavats en argiles rígides de 450 mm de diàmetre i equiespaiats 2 m. Es 
disposa de 6 sondejos (SG11, SG12, SG13, 1G15, SG16 i SG17) d’on s’han fet assajos triaxials a 
laboratori i 6 SPTs als mateixos sondejos, 1 assaig de CPT i 2 assajos de pressiòmetre SBP (PM1 
i PM2) .  

El nivell freàtic es troba en superfície, i la pressió de porus es pot agafar com a hidrostàtica. Es 
considera que l’argila té un pes específic de 20 kN/m3. La cota de la superfície es troba a +17 
msnm. 

Cada piló ha de suportar una càrrega vertical permanent de 300 kN i una càrrega vertical 
variable de 150 kN. S’ha de determinar la longitud del piló. 
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4.3.2 Resultats obtinguts per ETC10  

Per determinar l’Estat Límit Últim s’utilitzen diverses correlacions  però, la majoritària és la de 
Stroud per determinar la resistència al tall sense drenatge a partir de l’índex NSPT (Su=4.5NSPT).  

La combinació de disseny més utilitzada és la 1 seguida de la combinació de disseny 2 i 
utilitzant els corresponents annexes nacionals per determinar els factors de seguretat.  

S’obté que la longitud necessària del piló per satisfer l’ELU és de 15.1 m amb 2.7 m de 
desviació estàndard. 

4.4 Fonamentació profunda en sorres 
4.4.1 Descripció del problema 

Es presenten pilons excavats en sorres denses de 450 mm de diàmetre i equiespaiats 2 m. Per 
tal de caracteritzar el terreny es disposa d’un assaig CPT. El nivell freàtic es troba 
aproximadament a 1.4 m per sota de la superfície del terreny. 

Cada piló ha de suportar una càrrega vertical permanent de 300 kN i una càrrega vertical 
variable de 150 kN. Es suposa que l’assentament no governa el disseny. 

S’ha de determinar la longitud del piló. 

4.4.2 Resultats obtinguts per ETC10  

El paràmetre que s’ha utilitzat per dissenyar és la resistència per punta del con. La mitjana de 
valors de la resistència per punta del con (qc) obtinguda a 2.5 m, 4 m i 7.5 m, 12.5 m i 22.5 m 
de profunditat són de 8 MPa, 7.5 MPa i 12.5 MPa, 14.5 MPa i 14MPa, respectivament. La 
majoria de participants han estimat aquest valor d’ull. 

Per tal de determinar la capacitat portant del piló, els participants han utilitzat tant l’Annex D.6 
de EN 1997-2 (15%), l’Annex D.7 de EN 1997-2 (23%) o altres mètodes (61%).  

La combinació de disseny més utilitzada és la 1 (46%) seguida de la combinació de disseny 2 
(23%) i utilitzant els corresponents annexes nacionals per determinar els factors de seguretat 

S’obté que la longitud necessària del piló per satisfer l’ELU és de 18.7 m, on la longitud mínima 
és de 17 m (9% de variació) i la màxima de 21 m (17% de variació).   
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5 L’ANNEX NACIONAL ESPANYOL 

L’Annex Nacional Espanyol es va publicar al Juny del 2016 i va ser redactat, a petició de la 
Secretaria General Tècnica del Ministeri de Foment, per un comitè format bàsicament per 
personal tècnic del Laboratori de Geotecnia del CEDEX. El comitè estava recolzat per persones 
de la comunitat geotècnica nacional, pertanyents al món de la universitat i a empreses 
consultores i constructores.  

El principal objectiu de l’Annex Nacional és definir tant l’enfocament del projecte a utilitzar en 
cada cas com els valors dels coeficients parcials de seguretat per cada una de les actuacions 
geotècniques (fonamentació superficial i profunda, estructures de contenció, estabilitat global 
i de talussos, pantalles i ancoratges pretensats). 

Per arribar a realitzar aquesta definició es va realitzar un estudi partint de la base d’intentar 
aconseguir un nivell de seguretat similar al que es té en la pràctica geotècnica espanyola 
habitual.  

No obstant, un primer problema que es planteja al abordar el fet de que l’Annex Nacional 
Espanyol intenta mantenir el mateix nivell de seguretat actual en el dimensionament geotècnic 
és la inexistència d’un procediment únic que es podria anomenar “espanyol”, donat que 
existeixen tres documents de caràcter geotècnic, amb diferent rang normatiu com són la ROM 
0.5-05, la Guia de Cimentacions d’Obres de Carretera i el Codi Tècnic de la Edificació, que 
presenten diferents formulacions que condueixen a diversos dissenys. 

5.1 Enfocament de Projecte 

L’anàlisi dels diferents Enfocaments de Projecte existents en el EC7 ha fet que l’Annex Nacional 
Espanyol opti per l’Enfocament de Projecte 2 per totes les actuacions geotècniques, excepte 
per el càlcul de l’estabilitat global i de talussos pel que s’opta per l’Enfocament de Projecte 3. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, a l’Enfocament de Projecte 2 es majoren les accions (o 
els efectes de les accions) i es minoren les resistències sense afectar amb cap coeficient els 
valors dels paràmetres geotècnics. Tal i com s’ha presentat a la Taula 1, la combinació de 
conjunts de coeficients parcials que utilitza és A1+M1+R2. On “A” fa referència a les accions o 
als efectes de les accions, “M” als paràmetres del sòl i “R” a les resistències. 

Per la seva part, l’Enfocament de Projecte 3 majora les accions i minora els valors dels 
paràmetres geotècnics, com normalment s’ha fet en els càlculs d’estabilitat per equilibri límit. 
Es va escollir l’Enfocament de Projecte 2 perquè al no minorar els paràmetres geotècnics és el 
més similar a la pràctica habitual en Espanya, aspecte que es va considerar primordial per 
mantenir-lo sense canvis. 

Tanmateix, la gran diferència entre el mètode tradicionalment utilitzat a Espanya i el que es 
defineix a l’Annex Nacional Espanyol és el tractament de les accions. A la pràctica tradicional, 
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els càlculs geotècnics es fan amb les accions i l’efecte de les accions sense majorar, mentre que 
l’Enfocament de Projecte 2 implica la majoració de les accions o dels efectes d’aquestes. 

5.2 Valors dels coeficients parcials de majoració d’accions o efecte de les 
accions 

A l’Annex Nacional Espanyol s’ha proposat que la majoració es realitzi sobre les accions, per el 
qual les actuacions geotècniques es dimensionaran amb l’efecte de les accions que s’obté de 
combinar les accions prèviament majorades, tal i com es recull a la següent expressió de l’EC-0: 

, , + + , , , + , , ,  22 

On G, p i Q són els coeficients parcials de majoració de càrregues,  són els coeficients de 
combinació d’accions variables, G són les accions permanents, P és l’acció de pretensat i Q són 
les accions variables.  

Els Eurocodis (EC0 “Bases de Càlcul”, EC1 “Accions en estructures” i el propi EC7) indiquen que, 
per l’Enfocament de Projecte 2, els valors dels coeficients parcials de seguretat per a les 
accions (F) han de ser els recollits a la Taula 2. 

Taula 2 - Valors dels coeficients parcials de seguretat a les accions (F) proposats al EC-7 

Acció Efecte F 

Permanent 
Desfavorable 1.35 

Favorable 1.00 

Transitòria 
Desfavorable 1.50 

Favorable 0.00 

Així mateix, les normatives espanyoles d’estructures (IAP-11: Instrucció sobre les accions a 
considerar en el projecte de ponts de carretera i a la part estructural del CTE) utilitzen aquests 
mateixos valors per la majoració d’accions. 

5.3 Valors dels coeficients parcials de minoració de resistències 

Una vegada escollits els valors dels coeficients parcials de majoració de les accions o d’efecte 
de les accions, el següent pas es basa en determinar els valors del coeficients de minoració de 
resistències (R) i dels paràmetres geotècnics (M) per cada una de les actuacions geotècniques.  

Com s’ha comentat anteriorment i es mostra a la Taula 3, l’Enfocament de Projecte 2 no 
modifica els paràmetres geotècnics.  

Taula 3 - Coeficients parcials pels paràmetres geotècnics (M). Enfocament Projecte 2. 

Paràmetre geotècnic Símbol Conjunt M1 
Angle de fregament intern en efectives ’ 1.0 

Cohesió efectiva c’ 1.0 
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Resistència al tall sense drenatge cu 1.0 
Resistència a compressió simple qu 1.0 

Pes específic  1.0 

Els coeficients de minoració de resistències es desenvolupa als apartats següents pels casos de 
fonamentacions superficials i profundes que, són els casos d’exemple d’aquesta tesina. 

5.3.1 Fonamentacions superficials 

Segons l’Annex Espanyol per la minoració de la resistència en fonamentacions superficials  s’ha 
d’aplicar el factor de minoració d’enfonsament (R;v) i lliscament (R;h)   segons el conjunt R1, 
R2, R3 o R4 que pertoqui. La Taula 4 mostra els coeficients parcials de minoració de resistència 
(R;v) per fonamentacions superficials. 

Taula 4 - Coeficients parcials de resistència (R) per cimentacions superficials i conjunt R2. 

Concepte Símbol Conjunt R2 
Enfonsament R;v 1.4 

Lliscament R;h 1.1 

5.3.2 Fonamentacions profundes  

El tema de les fonamentacions per pilons es tracta, de forma molt àmplia, al Capítol 7 del EC7 
que comença amb la definició dels estats límits a considerar i amb el mètodes i consideracions 
de disseny, fent especial esment a les probes de càrrega en pilons. Es distingeixen pilons 
carregats axialment, tant a compressió com a tracció i pilons sotmesos a càrrega lateral. 

Els diferents estats límit últims relatius a fonamentacions per pilons es divideixen en els 
següents conceptes: 

 Capacitat portant: s’analitzen els mètodes de fallo relacionats amb la falta de 
resistència del terreny. Aquests estats límits són els d’enfonsament, arrencament i 
ruptura horitzontal. 
 

 Estabilitat global de la zona de recolzament: s’analitzen el tipus de ruptura que 
engloben tota la fonamentació mitjançant tècniques de càlcul d’estabilitat de talussos. 
 

 Ruptura estructural: s’analitza la resistència estructural del piló i del encepat. 

Dels estats límits últims relatius a la capacitat portant del terreny, l’enfonsament és, en 
general, el més determinant d’aquesta actuació geotècnica i conseqüentment, és l’únic que es 
tracta específicament amb més detall. 

L’estat límit d’estabilitat global s’han d’analitzar amb l’Enfocament de Projecte 3 i els estats 
límits relatius a la ruptura estructural s’han d’analitzar mitjançant l’EC-2 “Projecte 
d’estructures de formigó”. 
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Respecte als mètodes de disseny i d’acord amb l’EC7, el dimensionament de les 
fonamentacions per pilons, es pot realitzar, en termes generals seguint els diferents 
enfocaments recollits a la Taula 5. 

Taula 5 - Enfocaments de càlcul de les fonamentacions per pilons. 

Enfocament basat en Condicions/limitacions 

Assajos estàtics de càrrega 
S’ha de demostrar, mitjançant càlculs o altres 
medis, que els resultats són consistents amb 
altres experiències rellevants 

Mètodes de càlcul empírics o analítics 
La seva validesa s’ha de demostrar mitjançant 
assajos estàtics de càrrega en situacions 
comparables 

Assaig dinàmics de càrrega 
La seva validesa s’ha de demostrar mitjançant 
assajos de càrrega estàtics en situacions 
comparables 

Comportament observat en una fonamentació 
sobre pilons similar 

Enfocament recolzat per els resultats de un 
reconeixement geotècnic de l’emplaçament i 
d’assajos in situ 

Com es pot deduir de la Taula 5, en el dimensionament de les fonamentacions per pilons, el 
EC7 dóna prioritat als assajos estàtics de càrrega, bé per efectuar el dimensionament 
directament a partir dels resultats d’aquests assajos, bé per utilitzar-los com a validació del 
dimensionament realitzat per mètodes empírics o analítics, a partir d’assajos dinàmics de 
càrrega. Només en el cas del mètode observacional no es fa referència als assajos estàtics de 
càrrega. 

Tanmateix, en la pràctica espanyola, el dimensionament basat en càlculs mitjançant 
formulacions analítiques o empíriques és el més utilitzat. Al punt 7.6.2.3 (8) de l’Eurocodi 7 es 
presenta un “Mètode alternatiu” de càlcul, on els valors representatius o característics de les 
resistències per punta i fuste es poden obtenir de les fórmules analítiques que es considerin 
convenients, ja siguin indicades a la Guía de Cimentaciones de Obras de Carretera, a la ROM 
0.5-05, al Codi Tècnic de la Edificació o en qualsevol altre text, donat que el EC-7.1 no fixa cap 
referència en aquest aspecte.  

Per això, d’acord amb l’Annex Nacional Espanyol, s’ha d’utilitzar un coeficient de reducció 
addicional, anomenat coeficient de model (R;d) que té en compte la incertesa associada a no 
disposar resultats d’assaigs estàtics de càrrega sobre pilons de prova que, com s’ha dit 
anteriorment, és el mètode preferible per el EC7. Per tant, les resistències per punta i per fuste 
de disseny s’obtenen a partir de les expressions següents: 

; = ;

 ,
   

; = ;

 ,
 

23 

Concloent, per a la minoració de resistències en fonamentacions profundes, i segons l’Annex 
Espanyol,  s’han d’aplicar factors de minoració a la resistència per punta (b), a  la resistència 
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per fuste (s), a la resistència total/combinada en pilons a compressió (t), a la resistència per 
fuste, en pilons a tracció (s;t) i finalment, un paràmetre de reducció de model si s’utilitza el 
Mètode Alternatiu (R;d). La Taula 6 mostra els coeficients de minoració de resistències en 
fonamentacions profundes segons l’Enfocament de Projecte 2. 

Taula 6 – Coeficients parcials de resistència (R) per pilons perforats i conjunt R2. 

Resistència Símbol Conjunt R2 
Punta b 1.1 

Fuste (compressió) s 1.1 
Total/combinada (compressió) t 1.1 

Fuste a tracció s;t 1.15 
Coeficient de model R;d 1.40 
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6 EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE) 

En el present apartat es presentarà el mètode de càlcul pel disseny geotècnic segons el Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE) i  a més, es descriurà en més detall els mètodes de càlcul que 
s’utilitzaran per el disseny dels exemples de Pavia (fonamentació superficial i fonamentació  
profunda). 

El CTE és una normativa espanyola vigent des del 1999 i en continua actualització, la última 
actualització va ser al 2007. S’escull el CTE com a normativa a comparar-la amb el EC7 degut a 
que, és una normativa espanyola vigent, extensa en molts camps i en continua actualització. 
Tant la ROM 0.5 o la Guia de cimentaciones, Dirección genera de Carreteras són més sectorials 
i la seva actualització no es tant freqüent. 

El CTE s’ordena en dues parts: 

 La primera conté les disposicions i condicions generals d’aplicació del CTE i les 
exigències bàsiques que han de satisfer els edificis. 
 

 La segona està formada pels anomenats Documents Bàsics, en endavant DB, per el 
compliment de les exigències bàsiques del CTE. Aquests Documents, basats en el 
coneixement consolidat de les diferents tècniques constructives, s’actualitzen en 
funció dels avançaments tècnics i les demandes socials i s’aproven reglamentàriament. 

Per als càlculs de disseny geotècnic s’utilitza el DB-SE-C (Cimientos). L’àmbit d’aplicació del DB-
SE-C és el de la seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de 
fonamentació i la contenció de tot tipus d’edificis, en relació amb el terreny, independentment 
del que afecti al element pròpiament dit, que es regula als DB relatius a la seguretat 
estructural dels diferents materials o a la instrucció EHE. 

6.1 Coeficients de seguretat 

El Codi Tècnic de l’Edificació aplica un factor de seguretat global a la resistència del terreny 
sense afectar a les accions o als efectes d’elles.  

La  Taula 7 mostra els coeficients de seguretat que s’apliquen als càlculs de l’Estat Límit Últim 
segons el CTE. 

Taula 7 – Coeficients de seguretat parcials. ELU, Codi Tècnic de la Edificació. 

Situació de 
dimensionament Tipus 

Materials Accions 
R M E F 

Persistent o 
transitòria 

Enfonsament 3.0 1.0 1.0 1.0 
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6.2 Verificacions basades en coeficients parcials 

En el present apartat s’explica la verificació basada en coeficients parcials segons el Codi Tècnic 
de la Edificació ja que, tal i com s’ha comentat, aquesta tesina es basa en calcular la capacitat 
portant dels exemples de Pavia ja presentats.  

Es considera que hi ha suficient resistència de l’estructura o  d’un element estructural, si per 
totes les situacions de dimensionament pertinents es satisfà la següent condició. 

≤  24 

Sent: 

- Ed el valor de càlcul de l’efecte de les accions 
- Rd el valor de càlcul de la resistència corresponent 

El valor de càlcul dels efectes de les accions corresponents a una situació persistent o 
transitòria, es determina mitjançant combinacions d’accions a partir de l’expressió: 

, , + + , , +  ,  ,  ,   25 

És a dir, considerant l’actuació simultània de: 

 Totes les accions permanents, en valor de càlcul( ), incloent el pretensat ( ) 
 Una acció variable qualsevol, en valor de càlcul ( ) 
 La resta de les accions variables, en valor de càlcul de combinació (   ) 

Segons el DB-SE-C els coeficients    són iguals a la unitat. 

Per l’Estat Límit de Servei, els efectes deguts a les accions de llarga duració, es determinen 
mitjançant combinacions d’accions, del tipus denominat quasi permanent, a partir de 
l’expressió: 

, + +  , ,  26 

Sent: 

- Totes les accions permanent, en valor característic ( ) 
- Totes les accions variables, en valor casi permanent ( ).  depèn de l’ús de la 

sobrecàrrega superficial, en el present treball com que no s’especifica res s’agafarà 
0.6. 
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6.2.1 Fonamentacions superficials. Estat Límit Últim. 

L’Estat Límit Últim es basa en comprovar que el valor de càlcul de l’efecte de les accions (Ed) és 
menor o igual al valor de càlcul de la resistència del terreny (Rd).  

El valor de càlcul de l’efecte de les accions es determinarà segons: 

=  ; ;  27 

On: 

- Frepr és el valor representatiu de les accions que intervenen a la situació de 
dimensionament considerada. 

- XK és el valor característic dels materials. 
- ad és el valor de càlcul de les dades geomètriques. 
- F és el coeficient parcial per l’efecte de les accions. 
- M és el coeficient parcial per a les propietats dels materials. 

El valor de càlcul de la resistència del terreny es pot determinar utilitzant la següent expressió: 

=
1

 ; ;  28 

Sent R el coeficient parcial de resistència. 

Els coeficients E, F , M i R es defineixen segons la Taula 7. 

El valor representatiu de les accions que intervenen a la situació de dimensió considerada es 
calcula a partir de la pressió total bruta. La pressió total bruta es defineix com la pressió 
vertical total que actua a la base de la fonamentació, definida com el quocient entre la càrrega 
total actuant, incloent el pes de la fonamentació i aquell que pugui gravitar sobre d’aquesta, i 
l’àrea equivalent de la fonamentació. Així, s’obté el seu valor segons: 

= ∗ ∗ 29 

On:  

- V és la component vertical de la resultant de les accions a la base de la cimentació, 
incloent el pes d’aquesta i d’allò que graviti lliurement per sobre d’aquesta. 

- B* és l’ample equivalent de la cimentació. 
- L* és el llarg equivalent de la cimentació. 
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El CTE defineix el valor de càlcul dels efectes de les accions sobre la fonamentació assignant el 
valor de la unitat als coeficients parcials per a les accions permanents i variables desfavorables 
i zero a les accions variables favorables. 

La pressió d’enfonsament d’una fonamentació directa segons el mètode analític del CTE s’obté 
a partir de l’expressió següent. Tal i com es veu, el mètode de càlcul és molt similar al descrit 
per l’Eurocodi, canviant el càlcul dels factors de correcció. 

= + + 
1
2

 ∗  30 

Sent:  

- qh la pressió vertical d’enfonsament o resistència característica del terreny Rk. 
- q0k  la pressió vertical característica al voltant de la cimentació al nivell de la seva 

base. 
- ck el valor de la cohesió del terreny. 
- B* l’amplada efectiva de la cimentació. 
- k el pes específic característic del terreny per sota de la base de la cimentació. 
- Nc, Nq, N els factors de capacitat de càrrega. Són adimensionals i depenen 

exclusivament del valor característic de l’angle de fregament intern característic del 
terreny (k). S’anomenen, respectivament, factor de cohesió, de sobrecàrrega i de 
pes específic. 

- dc, dq, d els coeficients correctors d’influència per considerar la resistència al tall del 
terreny situat per sobre i al voltant de la base de la cimentació. S’anomenen factors 
de profunditat. 

- sc, sq, s els coeficients correctors d’influència per considerar la forma en planta de la 
cimentació. 

- ic, iq, i els coeficients correctors d’influència per considerar l’efecte de la inclinació 
de la resultant de les accions amb respecte a la vertical. 

- tc, tq, t els coeficients correctors d’influència per considerar la proximitat de la 
cimentació a un talús. 

A més, si el punt d’aplicació de la càrrega és excèntrica s’han de realitzar les comprovacions 
pertinents als estats últims d’enfonsament, adoptant una cimentació equivalent de les 
següents dimensions. 

- Ample equivalent, B* = B -2eB 
- Llarg equivalent, L* = L – 2eL 

Sent eB i eL les excentricitats segons les dues direccions ortogonals a la sabata, suposada de 
secció rectangular en planta (Figura 1). 

A més, per cada situació s’ha de determinar l’angle “” que mesura la desviació de la resultant 
de les accions respecte a la vertical, així com les seves components segons les dues direccions 
ortogonals: 
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=  

=  

=  

31 

En condicions de càrrega sense drenatge, la pressió d’enfonsament es pot expressar en termes 
de tensions totals, on la resistència al tall del terreny es representa mitjançant l’angle de 
fregament intern k=0 i una resistència al tall sense drenatge sk=su.   

Els factors de capacitat de càrrega per el cas de càrrega sense drenatge són: 

- Nq=1 
- Nc=5.14 
- N=0 

Els factors de profunditat a considerar són: 

- dc: la figura 3.1.2 mostra el coeficient de correcció (dc) a aplicar al terme de cohesió 
en funció de la relació profunditat/amplada de la cimentació. 

 

Figura 3.1.2 – Coeficient de correcció dc 

- dq= 1 per k=0   
- d = 1 

Els coeficients correctors d’influència de la forma de la fonamentació (coeficients s) es 
determinen segons: 

- = 1 + 0.2 
∗

∗   per sabates rectangulars 

- = 1 + 1.5 (∅ )
∗

∗  per sabates rectangulars 

- = 1 − 0.3 
∗

∗  per sabates rectangulars 

32 
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Els coeficients correctors d’influència de la inclinació de la resultant de les accions sobre la 
fonamentació (coeficients i) es determinen segons: 

- = 0.5 1 +  1 −  ∗ ∗   per k=0   

- = (1 − 0.7 )  (1 − ) 
- = (1 −  )  (1 − ) 

33 

6.2.2 Fonamentacions superficials. Estat Límit de Servei. 
El Código Técnico de la Edificación proposa un mètode simplificat per a la determinació de la 
pressió admissible en sòls granulars. Aquest mètode consisteix en correlacions empíriques més 
o menys directes amb assajos de penetració. 

Es pot aplicar el mètode simplificat si el terreny és bàsicament horitzontal (pendent inferior a 
10%), la inclinació de la resultant de les accions amb la vertical és inferior al 10% i s’admetin 
assentaments màxims de 25 mm. 

Llavors, la pressió vertical en servei es pot avaluar a partir del NSPT i segons: 

- Per B* < 1.2 m 

= 12 1 +  
3 ∗  

25
                                       

 
- Per B* ≥ 1.2 m 

= 8  1 +  
3 ∗  

25
 

∗ + 0.3
∗               

34 

On: 

- st és l’assentament total admissible, en mm. 
- NSPT és el valor mitjà dels resultats, obtinguts en una zona d’influència de la cimentació 

compresa entre un pla situat a una distància 0.5B* per sobre de la seva base i un altre 
situat a una distància mínima de 2B* per sota de la mateixa. 

- D profunditat de cimentació de la sabata. 

- El valor 1 +  
 ∗  ha de ser inferior o igual a 1.3.  

6.2.3 Fonamentacions profundes. Estat Límit Últim.  

Es defineix la càrrega d’enfonsament d’un piló com: 

= +  35 

On: 

- Rck és la resistència front a càrrega vertical que produeix l’enfonsament 
- Rpk  és la part de la resistència que es considera suportada per punta 
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- Rfk és la part de la resistència que es considera suportada pel contacte piló-terreny en 
el fregament.  

 

Figura 5 - Esquema de distribució de la càrrega d’un piló aïllat 

Per estimar les dues components de la resistència es considera que són proporcionals a les 
respectives àrees de contacte d’acord amb les següents expressions: 

=   

=  
36 

Sent: 

- qp la resistència unitària per punta 
- Ap l’àrea de la punta 
-  la resistència unitària per fregament. 
- L la longitud del piló dins del terreny 
- pf el perímetre de la secció transversal 
- z la profunditat comptada des de la part superior del piló en contacte amb el terreny 

A l’annex F.2 del Codi Tècnic de l’Edificació es troben mètodes de càlcul per determinar la 
resistència per fuste i per punta del piló.  

La resistència unitària d’enfonsament per punta a curt termini en sòls fins s’obté a partir de 
l’expressió: 

=   37 
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On: 

- Su és la resistència a tall sense drenatge del sòl llimós o argilós, tenint en compte la 
pressió de confinament al nivell de la punta (entorn comprès entre dos diàmetres per 
sobre i dos diàmetres per sota d’ella) obtinguda a partir de la cèl·lula triaxial o  assaig 
de compressió directe.  

- Np depèn de l’empotrament del piló, es pot adoptar Np=9. 

La resistència unitària d’enfonsament per fuste a curt termini s’obté a partir de: 

=
100 

100 +
 38 

On Su i  estan expressades en kPa. 

Degut a les característiques dels problemes plantejats per al Workshop de Pavia, el mètode 
utilitzat per determinar la resistència d’enfonsament del piló en sòls granulars estarà basat 
amb assajos de penetració estàtica. 

Amb els assajos de penetració estàtica es pot mesurar, de forma continua, la resistència de 
punta del con (qc) i la de fuste ( ) en qualsevol tipus de sòl.  El mètode, defineix la càrrega 
unitària per punta del piló com el 80% del valor determinat de la següent forma:  

= ∗ 39 

On: 

- ∗ és el valor mig de la resistència per punta unitària corresponent a la zona activa i a 
la zona passiva (Figura 5) 

-  adopta un valor de 0.5 per pilons hincats i 0.4 per pilons formigonats in-situ. 

En els casos en què els assaigs de penetròmetres no hagin mesurat la resistència per 
fregament, es suposa un valor de 1/200 de la resistència per punta a aquell nivell, si el sòl és 
granular, i, un valor de 1/100, si el sòl és cohesiu. En qualsevol cas, la resistència per fregament 
obtinguda de forma indirecta no pot ser superior a 0.1 MPa.  
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7 RESULTATS EXEMPLES PAVIA. CTE I EUROCODI 7 

En el present apartat es presentaran els resultats obtinguts dels exemples de Pavia presentats 
anteriorment utilitzant el Codi Tècnic de l’Edificació i l’Eurocodi 7 amb l’Annex Espanyol.  

En tots els casos es seguirà la mateixa estructura de treball, primer, l’elecció del valor 
característic i posteriorment el càlcul de l’estat límit de servei i/o últim. A més, es compararan 
els resultats amb els obtinguts segons el Codi Tècnic de l’Edificació, l’Eurocodi 7 i el Workshop 
de Pavia. 

Cal remarcar que tant el CTE, com l’Eurocodi 7, defineixen el valor característic d’un 
determinat paràmetre del terreny com una estimació prudent del seu valor al context de 
l’estat límit que s’estigui considerant. Així que, per ambdós càlculs s’utilitzaran els mateixos 
valors característics.  

7.1 Sabata amb càrrega vertical  

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 4.1 es caracteritza el terreny amb quatre assajos de 
penetració estàtica dels quals s’obté la resistència del con (qc) i la fricció d’aquest (fs).  

En el present cas, s’ha calculat l’Estat Límit de Servei a partir del mòdul d’Elasticitat de Young 
(E’) – expressió 12  –  i l’Estat Límit Últim a partir de l’angle de fregament intern (’). 

La Figura 6, Figura 7 i la Figura 8 mostren, respectivament, la representació de la resistència 
per punta dels assajos CPT i els valors característics del mòdul d’elasticitat i l’angle de 
fregament intern. 
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Figura 6 – Sabata amb càrrega centrada sobre sorres. Resistència per punta, assaig CPT. 
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Figura 7 – Sabata amb càrrega centrada sobre sorres. Valor característic de mòdul de Young (E’).  
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Figura 8 - Sabata amb càrrega centrada sobre sorres. Valor característic d’angle de fregament intern.  

7.1.1 Mètode de càlcul: CTE 

A partir de la resistència de punta dels assajos de penetració estàtica es pot caracteritzar el 
terreny. Tal i com es veu a la Figura 6, la resistència creix amb la profunditat. Per tal de fer una 
aproximació de la resistència per punta es divideix la totalitat del terreny en tres zones. 

Tal i com s’ha comentat a  l’apartat 6.2.2 es pot obtenir la pressió vertical en servei a partir del 
NSPT. A més, el mateix CTE disposa de correlacions entre els assajos de penetració dinàmica 
continus i els assajos SPT, de forma que es pot aplicar el mètode simplificat  descrit 
anteriorment, Taula 8. 

Taula 8- Correlació entre CPT i NSPT. CTE 

 Sorra Sorra llimosa 
Sorra llimosa o 

llim 
Llim argilós o 
argila llimosa 

Argila 

 (MPa/nº30) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 
D50 (mm) 0.3 0.1 0.04 0.01 0.001 
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Pel nostre cas, s’adopta que: 

=
0.4

 40 

La Taula 9 mostra el valor de la resistència per punta i el valor NSPT  en cada zona. 

Taula 9 – Resistència per punta i NSPT segona la discretització de zones considerada. 

 
Cota superior 

(msnm) 
Cota inferior 

(msnm) 
qc 

(MPa) 
NSPT 

(-) 

Zona 1 0.00 -1.5 10.5 26 

Zona 2 -1.5 -4.00 15 38 

Zona 3 -4.00 -8.00 21 53 

Primer es calcula la càrrega actuant sobre la sabata. Com s’ha comentat anteriorment, el CTE 
defineix l’aptitud a servei d’una combinació d’accions de llarga duració a partir de l’expressió 
26. La Taula 10 mostra la càrrega vertical (V) que actua en una sabata de 2.00 m d’ample i sota 
una càrrega permanent de 1000 kN i una variable de 750 kN. 

Taula 10 - Pressió total bruta. Sabata B=2.0 m, D=0.8 m. CTE. 

Amplada B Càrrega permanent 
vertical Gv,k  

Càrrega vertical 
variable Qv,k 

Pes 
llosa   

Coeficient de 
simultaneïtat  

V 

m kN kN kN -  kN 
2.0 1000.00 750.00 80.00 0.6 1530.00 

Aplicant el mètode de càlcul presentat a l’apartat  6.2.2 del present document es pot obtenir la 
pressió admissible de la sabata en sòls granulars. La Taula 11 mostra la càrrega admissible per 
una sabata de 2.0 m d’ample, 0.8 m de profunditat i un assentament admissible de 25 mm. 

 Taula 11 - Càrrega admissible, ELS.  Sabata B=2.0  m, D=0.8 m. CTE. 

Amplada B Profunditat D Assentament st 
NSPT 

superior 
NSPT 

superior 
NSPT 

superior 
qh 

m m mm - - - kPa 
2.0 0.8 25 26 39 32 388.4 

Finalment, com es pot veure a la Taula 12 una sabata de 2.00 d’ample és suficient per suportar 
les càrregues de projecte i satisfer assentaments màxims de 25 mm. 

Taula 12 – Sabata sobre sorres. Factor Seguretat, ELS.  Sabata B=2.0 m, D=0.8 m. CTE. 

Amplada B  qs V FS   
m kN kN - 

2.0 1553.54 1530.0 1.02 
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7.1.2 Mètode de càlcul: Eurocodi 7 

Per el càlcul de l’Estat Límit segons l’Eurocodi i, per fer-ho més consistent a l’hora de comparar 
resultats, es manté la mateixa distribució de zones que s’han utilitzat per el càlcul segons el 
CTE. 

A més, per obtenir el mòdul de Young i l’angle de fregament intern s’han utilitzat les 
correlacions presents a l’Eurocodi UNE-EN 1997-2. El mòdul de Young s’ha obtingut a partir de 
l’equació 12 presentada en aquest treball i, l’angle de fregament intern a partir de la següent 
expressió.  

= 13.50  log  ( ) + 13.5 41 

La Taula 13 mostra el valor de la resistència per punta, el mòdul de Young (E’) i l’angle de 
fregament intern en cada zona. 

Taula 13 - Resistència per punta segons la discretització de zones considerada. 

 
Cota superior 

(msnm) 
Cota inferior 

(msnm) 
qc 

(MPa) 
E’ 

(MPa) 
’ 
() 

Zona 1 0.00 -1.5 10.5 26 36.5 

Zona 2 -1.5 -4.00 15 37 39 

Zona 3 -4.00 -8.00 21 52 40.5 

Per el càlcul de l’Estat Límit de Servei  s’ha seguit el procediment descrit a l’Eurocodi EN 1997-2 
Annex D.3 i presentat a l’apartat 2.6.2 d’aquest treball.  

Primer es calcula la càrrega actuant sobre la sabata. Com s’ha comentat anteriorment, l’Annex 
Nacional Espanyol només imposa que per a la comprovació de l’Estat Límit de Servei, els 
coeficients parcials s’han d’establir amb el valor de 1. La Taula 14 mostra la càrrega vertical (V) 
que actua en una sabata de 1.80 m d’ample i sota una càrrega permanent de 1000 kN i una 
variable de 750 kN.  

Taula 14 – Càrrega actuant sobre el terreny, ELS. Sabata B=1.80 m, D=0.8 m. EC-7.  

Amplada B 
Càrrega permanent 

vertical Gv,k  
Càrrega vertical 

variable Qv,k 
Pes llosa   V 

m kN kN kN kN 
1.80 1000.00 750.00 64.80 1814.80 

La Taula 15 mostra l’assentament que pateix una sabata quadrada de 1.80 m d’ample i 50 anys 
d’utilitat. 
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Taula 15 - Assentament. Sabata B=1.80  m, D=0.8 m. EC-7. 

Concepte Unitats Valor 
Ample B m 1.80 

Profunditat cimentació D  m 0.80 
C1 - 0.99 
C2 - 1.54 
C3 - 1.25 

 kPa 16.00 
q kPa 560.12 
E’ kPa 31121.62 
z m 1.20 

 kPa 24.00 
Assentament m 0.025 

Per tant, una sabata quadrada de 1.8 m d’ample és suficient per suportar els assentaments 
màxims permesos de 25 mm. 

Per el càlcul de l’Estat Límit Últim s’ha seguit el procediment descrit a l’Eurocodi UNE-EN 1997-
1 Annex D.4 i presentat a l’apartat 2.6.1 d’aquest treball.  

La Taula 16 mostra els valors obtinguts per tots els coeficients de correcció presentats a les 
equacions 9, 10 i 11. 

Taula 16 - Coeficients de correcció d’influència N, d, s, i. 

N s 

Nc 57.86 sc 1.62 
Nq 45.25 sq 1.61 
N 67.67 s 0.70 

La Taula 17 mostra la resistència a capacitat portant (qh) que actua en una sabata de 1.40 m 
d’ample i sota una càrrega permanent de 1000 kN i una variable de 750 kN.  

Taula 17 - Pressió d’enfonsament d’una sabata quadrada, B*= 1.15 m, B=L=3.15 m. 

B* ’ qok qh 

m  kPa kPa 
1.40 37.41 16.00 1826.85 

Per al càlcul de l’Estat Límit Últim s’han agafat els factors majoració de càrregues estipulats a la 
Taula 2 així mateix, s’ha utilitzat el factor parcial de minoració de resistència R;v=1.40, descrit a 
la Taula 4. 

Taula 18 - FS per una sabata quadrada B=1.40 m, ULS. EC-7. 

Dimensions sabata Valors característics Valors de càlcul FS 
B L qh E Rd Ed Rd B*L*  
m m kPa kN kPa KN kN - 

1.40 1.40 1826.85 2527.92 1304.892 2527.92 2527.92 1.01 
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Es conclou, que per una sabata quadrada es necessita 1.40 m d’amplada per satisfer l’Estat 
Límit Últim i 1.80 m d’amplada per satisfer l’Estat límit de Servei segons l’Eurocodi. 

7.1.3 Discussió dels resultats 

Aquest cas s’ha analitzat segons el CTE i l’Eurocodi 7. Ambdós casos donen resultats molt 
similars entre si i, comparables amb els resultats dels experts del Workshop de Pavia, tot i 
calcular-se segons diferents paràmetres de disseny. Segons els participants de Pavia l’amplada 
mínima per satisfer l’ELU és de 1.60 m i per satisfer l’ELS de 1.80m. En canvi, mentre que pel 
CTE es necessita una amplada mínima de 2.00 per satisfer l’ELS, per l’EC7 es necessita una 
amplada mínima de 1.40 i 1.80 per satisfer l’ELU i l’ELS, respectivament.  

Mentre que el CTE analitza l’ELS segons el número de NSPT – a partir d’una correlació entre la 
resistència per punta del CPT i el tipus de terreny -, l’EC7 ho fa a partir del mòdul de Young. En 
ambdós casos, i a l’hora d’analitzar l’ELS, no es minora la resistència del terreny. Tot i així, 
l’Eurocodi no majora les càrregues mentre que, el CTE aplica un factor de reducció a la càrrega 
variable que, en aquest cas s’ha agafat com a 0.6. Es considera que l’aplicació del EC7 és 
comparable amb l’aplicació del CTE. 

En comparació amb els resultats del Workshop de Pavia, es fan servir els mateixos annexos de 
l’Eurocodi, Annex D.3 de l’Eurocodi 2 per calcular l’ELS i Annex D de l’Eurocodi 7 per calcular 
l’ELU, i conseqüentment, les mateixes correlacions per trobar l’angle de fregament intern i el 
mòdul de Young.  

La diferència de dimensions de la sabata és principalment deguda a la definició de la geometria 
del terreny – capes de menys potència o una única capa amb la resistència creixent segons la 
profunditat – i l’elecció del valor característic per cada geometria donada. 

7.2 Sabata amb càrrega inclinada sobre argila 

En el present exemple, i tal i com s’ha comentat a l’apartat 4.2, es caracteritza el terreny 
segons cinc assajos SPT dels quals s’obté el número NSPT i l’índex de plasticitat. En el present 
cas, s’ha calculat l’Estat Límit Últim a partir de la resistència al tall sense drenatge (su) . 

A partir del número NSPT es pot determinar la resistència de tall sense drenatge (su). Es 
determina a partir Stroud (1974) i tenint en compte que es tracta d’argiles poc plàstiques: 

= 5.5        ( ⁄ ) 42 

La Figura 9 i la Figura 10 mostren, respectivament, el número NSPT  sense corregir i els valors 
característics de la resistència al tall sense drenatge. Tal i com es veu, es defineix una única 
zona amb la resistència al tall sense drenatge creixent segons la profunditat. 
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Figura 9 - Sabata amb càrrega excèntrica sobre argiles. Número N de SPT. 
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Figura 10 - Sabata amb càrrega excèntrica sobre argiles. Valor característic de la resistència al tall sense 
drenatge. 

7.2.1 Mètode de càlcul: CTE 

Per el càlcul de l’Estat Límit Últim s’ha seguit el procediment descrit l’apartat 6.2.1 d’aquest 
treball. En aquest cas, s’ha tingut en compte que la càrrega horitzontal variable crea un 
moment que causa una excentricitat del punt d’aplicació d’aquesta càrrega.  

La Taula 19 mostra els valors de eB, ,  i  obtinguts per el present cas d’estudi. 

Taula 19 - Desviació de la resultant de les accions respecte la vertical. 

Ed 

(amb pes sabata) H h M eB =    

kN kN m kNm m - - 
1968.80 500 2 1000 1 0.0044 0 
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La Taula 20 mostra els valors obtinguts per tots els coeficients de correcció determinats a es 
equacions 32 i 33. 

Taula 20 - Coeficients de correcció d’influència N, d, s, i. 

N d s i 

Nc 1.00 dc 1.19 sc 1.08 ic 0.86 
Nq 5.14 dq 1.00 sq 1.00 iq 0.99 
N 0.00 d 1.00 s 0.88 i 0.99 

Aplicant la fórmula de la capacitat portant presentada a l’equació 30 s’obté la resistència 
característica del terreny. A l’hora de dissenyar, s’ha utilitzat una mitjana de la resistència al 
tall sense drenatge present entre 1 m de profunditat – la sabata es fonamenta a 0.80 m de 
profunditat – i 6 m de profunditat, ja que correspon a la zona d’influència de la sabata (2B). 

Taula 21 - Pressió d’enfonsament d’una sabata quadrada, B*= 1.30 m, B=L=3.30 m. 

B* su z=-1 m  su z=-6 m su mitjà qok R/A* 

m kPa kPa kPa kPa kPa 
1.30 191 290 240.5 17.12 1380.07 

Finalment, s’apliquen els factors parcials de seguretat definits per el CTE  i presentats a la Taula 
7 d’aquest document. La Taula 22 mostra els valors de resistència i accions característics 
obtinguts així com, els valors de càlcul (valors obtinguts un cop aplicats els factors parcials de 
seguretat) per una sabata quadrada de 3.30 m d’ample.  

Taula 22 – Sabata quadrada càrrega excèntrica. FS, ELU. B=3.30 m. CTE. 

Dimensions sabata Valors característics Valors de càlcul 
FS 

B B* L=L* qh E Rd Ed Rd B*L* 

m m kPa kPa kN kPa KN kN - 
3.30 1.30 3.30 1380.07 1967.80 460.02 1967.80 1973.50 1.00 

7.2.2 Mètode de càlcul: Eurocodi 7 

Per el càlcul de l’Estat Límit Últim s’ha seguit el procediment descrit a l’Eurocodi EN 1997-1 
Annex D i presentat a l’apartat 2.6.1 d’aquest treball.  

En aquest cas, s’ha tingut en compte que la càrrega horitzontal variable crea un moment que 
causa una excentricitat del punt d’aplicació d’aquesta càrrega.  

La Taula 23 mostra els valors de eB, ,  i  obtinguts per el present cas d’estudi. 

Taula 23 - Desviació de la resultant de les accions respecte la vertical. 

Ed 

(amb pes sabata) 
H h M eB =    

kN kN m kNm m - - 
2726.17 500 2 1000 1 0.0032 0 
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La Taula 24 mostra els valors obtinguts per tots els coeficients de correcció en relació a 
l’equació 5.  

Taula 24 - Coeficients de correcció d’influència Nc, bc, sc, ic. 

Nc bc ic sc 

5.14 1 0.80 1.20 

Aplicant la fórmula de la capacitat portant presentada a l’equació 5 s’obté la resistència 
característica del terreny. A l’hora de dissenyar, s’ha utilitzat una mitjana de la resistència al 
tall sense drenatge present entre 1 m de profunditat – la sabata es fonamenta a 0.80 m de 
profunditat – i 6 m de profunditat, ja que correspon a la zona d’influència de la sabata (2B). 

Taula 25 - Pressió d’enfonsament d’una sabata quadrada, B*= 1-05 m, B=L=3.05 m. 

B* su z=-1 m  su z=-6 m su mitjà qok qh =R/A* 

m kPa kPa kPa kPa kPa 
1.05 191 290 240 17.12 1198.50 

Finalment,  s’apliquen els factors parcials de seguretat definits per el EC7 i presentats a la 
Taula 2, Taula 3 i Taula 4 d’aquest document.  

La Taula 26 mostra els valors de resistència i accions característiques obtinguts així com, els 
valors de càlcul obtinguts per una sabata quadrada de 2.95 m d’ample.  

Taula 26 – Sabata quadrada càrrega excèntrica. FS, ELU. B=3.05 m. EC-7. 

Dimensions sabata Valors característics Valors de càlcul 
FS 

B B* L=L* qh E Rd Ed Rd B*L* 

m m kPa kPa kN kPa KN kN - 
3.05 1.05 3.05 1198.50 1936.05 856.1 2726.17 2741.56 1.01 

7.2.3 Discussió dels resultats 

Aquest cas s’ha analitzat segons el CTE i l’Eurocodi 7. Ambdós casos donen resultats similars 
entre sí, el CTE dóna una amplada mínima de 3.30 m i l’EC7 de 3.05 m. Tot i així, aquests dos 
mètodes donen resultats dispersos respecte aquells obtinguts pels experts del Workshop de 
Pavia, on l’amplada mínima per satisfer l’ELU és de 4 m.  

Ambdós mètodes utilitzen la resistència al tall sense drenatge per calcular l’Estat Límit Últim i 
les equacions de capacitat portant són gairebé idèntiques, només canviant algun factor de 
correcció d’influència.  

La diferència entre els resultats del CTE i l’EC7 són els factors de majoració i minoració 
emprats. Tal i com s’ha comentat, el CTE pren un factor global de minoració de la resistència 
del terreny de 3 mentre que, l’EC7 minora la resistència del terreny per 1.40 i majora les 
càrregues permanents per 1.35 i les variables 1.50. El factor global de minoració de la 
resistència en conjunt és superior a aquells aplicats segons l’EC7 a la majoració de càrregues i 
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minoració de resistència. Es considera que aquesta mínima diferència de dimensions de la 
sabata és acceptable i per tant, no hi ha grans implicacions d’utilitzar el CTE al EC7. 

Una de les diferències entre els resultats obtinguts entre el CTE i l’EC7 respecte els experts de 
Pavia és l’elecció del valor característic del terreny i la fórmula de transformació entre el 
número NSPT i la resistència al tall sense drenatge. La mitjana dels valors NSPT determinats en 
aquest treball és de 34, 38 i 45 a 1 m, 2 m i 4 m de profunditat mentre que la determinada pels 
experts de Pavia és de 30, 35 i 40. Tot i aquests valors dispersos, la resistència al tall sense 
drenatge dóna valors similars. La resistència al tall sense drenatge determinada en aquest 
treball és de 191 kPa, 211 kPa i 251 kPa a 1 m, 2 m i 4 m de profunditat, mentre que aquella 
utilitzada pels experts de Pavia és de 190 kPa, 210 kPa i 240 kPa. 

Tot i així, la principal diferència és l’Enfocament de Projecte emprat al dissenyar. La majoria de 
participants (60%) han fet servir l’Enfocament de Projecte 1 i només un 20% ha fet servir la 
l’Enfocament de Projecte 2, utilitzada en la pràctica espanyola i en la present tesina. Aquest 
fet, implica un tractament diferent de la majoració d’accions i minoració de la resistència.  

Per tant, en el present cas intervenen tres aspectes fonamentals. El primer, és l’elecció de la 
geometria del terreny i el comportament de la resistència respecte la profunditat; el segon, 
l’equació de transformació entre els resultats obtinguts de la campanya geotècnica i els 
paràmetres que es fan servir per dissenyar i el tercer, l’Enfocament de Projecte utilitzat per 
dimensionar.  

7.3 Fonamentació profunda en argiles rígides 

En el present cas es disposa d’assajos triaxials a laboratori (SG11, SG12, SG14, SG15, SG16 i 
SG17), assajos SPT en els mateixos sondejos, assajos de pressiòmetres (PM2 i PM3), assaig de 
CPTU i dos columnes de sondejos de la zona (RC13 i SG14). 

En aquest cas optem per fer servir els assajos triaxials a laboratori i els assajos SPT per estimar 
les propietats resistents del sòl. Així mateix, ens basarem en les columnes litològiques per 
discriminar entre capes de litologies diferents. 

S’estima el valor de la resistència a tall sense drenatge a partir dels assajos SPT i segons 
l’expressió proposada per Stroud (1974): 

= 4.50           ( / ) 

A més a més, s’obté la resistència a tall sense drenatge a partir dels assajos triaxials de 
laboratori.  

Tal i com es mostra a Figura 11 s’ha dividit el terreny en tres capes. A més, es veu com la 
resistència a tall sense drenatge creix amb la profunditat i conseqüentment, s’ha dividit la capa 
intermèdia en tres subzones per tenir en compte aquest creixement en profunditat. 
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La Taula 27 mostra els valors característics de la resistència al tall sense drenatge per cada 
zona. 

Taula 27 – Valors característics de la resistència al tall sense drenatge. Piló en argiles. 

 Cota superior Cota inferior Su 
 msnm msnm kPa 

Zona 1 19.00 16.00 36.00 
Zona 2 16.00 9.00 75.00 
Zona 3 9.00 5.60 148.00 
Zona 4 5.60 -1.20 210.00 
Zona 5 -1.20 -8.00 270.00 

 

Figura 11 – Piló en argiles. Resistència al tall sense drenatge. Perfil complet. 
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7.3.1 Mètode de càlcul: CTE 

Per determinar la resistència d’enfonsament del piló s’ha fet servir el mètode explicat a l’annex 
F.2 del CTE i presentat a l’apartat 6.2.3 del present treball. 

La Taula 28 mostra els resultats obtinguts de la resistència per punta per un piló de 14.60 m de 
longitud i 0.45 m de diàmetre. 

Taula 28 – Piló en argiles. Resistència per punta segons CTE. Piló L=14.60 m i D=0.45 m. 

Longitud 
piló γ 

Ap àrea 
punta 

Su zona 
passiva 

Su zona 
activa Su 

qp=NpSu  
NP=9 

Rbk=qp*Ap 

No drenat 

m kN/m3 m2 kPa kPa kPa kPa MN 

14.60 20.00 0.16 210.00 210.00 210.00 1890.00 0.30 

La Taula 29 mostra els resultats obtinguts de la resistència per fregament d’un piló de 14.60 m 
respectant les tres divisions de tipus de terreny que s’ha fet al principi. 

Taula 29 - Resistència per fregament segons CTE. Piló L=14.60 m i D=0.45 m. 

Longitud piló en unitat 
geotècnia 

Af  
Àrea fuste total 

Su 
τf=100*Su/(100+Su)   

(Cohesius no drenat) 
Rfk =∑τf*Af 

m m2 kPa kPa MN 

1.00 1.41 36.00 26.47 0.04 

7.00 9.90 75.00 42.86 0.42 

3.40 4.81 14.00 59.68 0.29 

3.20 4.52 210.00 67.74 0.31 

La Taula 30 mostra la resistència d’enfonsament del piló estudiat. 

Taula 30 – Pió en argiles. Resistència a l’enfonsament segons CTE. Piló L=14.60 m i D=0.45 m. 

Longitud piló Diàmetre 
Resistència per 

punta Rbk 

Resistència per 
fuste Rfk 

Resistència 
enfosament Rck 

m m MN MN MN 
14.60 0.45 0.30 1.05 1.36 

La Taula 31 mostra la comprovació geotècnica front l’enfonsament d’un piló de 14.60 m de 
longitud, 0.45 m de diàmetre i per una càrrega vertical permanent de 300 kN i una càrrega 
vertical transitòria de 150 kN segons el CTE. S’han utilitzat els factors de minoració de 
resistència presentats a la Taula 6. 

Taula 31 – Piló en argiles. Comprovació geotècnica front l’enfonsament. Piló 14.60 m i D=0.45 m.CTE. 

Longitud 
piló Diàmetre 

E model sense 
majorar 

Ed model 
majorada 

Rd capacitat 
portant minorada FS 

m m MN MN MN - 

14.60 0.45 0.450 0.450 0.452 1.00 
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7.3.2 Mètode de càlcul: Eurocodi 7 

Tot i que l’Eurocodi 7 presenta alguns mètodes d’obtenció de la resistència d’enfonsament a 
partir d’assajos específics com assajos de penetració estàtica o penetròmetres, en aquest cas 
s’ha optat a fer servir el mateix mètode presentat per el CTE, ja que, al tenir diversos assajos 
de caracterització del terreny, es poden tenir en compte tots els assajos i no només dissenyar 
amb un sòl assaig. 

La Taula 32 mostra els resultats obtinguts de la resistència per punta per un piló de 16.10 m de 
longitud i 0.45 m de diàmetre. 

Taula 32 – Piló en argiles. Resistència per punta segons EC-7. Piló L=16.10  m i D=0.45 m. 

Longitud 
piló 

γ 
Ap àrea 
punta 

Su zona 
passiva 

Su zona 
passiva 

Su 
qp=NpSu  

NP=9 
Rb,k=qp*Ap 

no drenat 
m kN/m3 m2 kPa kPa kPa kPa MN 

16.10 20.00 0.16 210.00 210.00 210.00 1890.00 0.30 

La Taula 33 mostra els resultats obtinguts de la resistència per fregament d’un piló de 16.60 m 
de longitud i respectant les tres divisions de tipus de terreny que s’ha fet al principi. 

Taula 33 – Piló en argiles. Resistència per fregament segons EC-7.  Piló L=16.10 m i D=0.45 m. 

Longitud piló en unitat 
geotècnia 

Af  
Àrea fuste total 

Su 
τf=100*Su/(100+Su)   

(Cohesius no drenat) 
Rs,k =∑τf*Af 

m m2 kPa kPa MN 

1.00 1.41 36.00 26.47 0.04 

7.00 9.90 75.00 41.86 0.42 

3.40 4.81 148.00 59.68 0.29 

4.70 6.64 210.00 67.74 0.45 

La Taula 34 mostra la resistència  característica d’enfonsament del piló estudiat. 

Taula 34 – Piló en argiles. Resistència a l’enfonsament segons EC-7. Piló L=16.10  m i D=0.45 m. 

Longitud piló Diàmetre 
Resistència per 

punta Rb,k 

Resistència per 
fregament Rs,k 

Pes piló 
W’  

Resistència 
enfosament Rc,d 

m m MN MN MN MN 
16.10 0.45 0.30 1.20 0.34 1.16 

La Taula 35 mostra la comprovació geotècnica front l’enfonsament d’un piló de 16.10 m de 
longitud, 0.45 m de diàmetre i per una càrrega vertical permanent de 300 kN i una càrrega 
vertical transitòria de 150 kN segons l’Annex Espanyol. S’han utilitzat els factors de minoració 
de resistència i majoració de càrregues presentats a la Taula 6 i Taula 3, respectivament. 
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Taula 35 – Piló en argiles, comprovació geotècnica front l’enfonsament. Piló L=16.10  m i D=0.45 m. EC-7. 

Longitud 
piló Diàmetre 

;  
model 
sense 

majorar 

 model 
majorada 

;  
Resistència 

punta 
minorada 

;  
Resistència 

fuste 
minorada 

Pes 
piló 

Rd 
capacitat 
portant 

minorada 

FS 

m m MN MN MN MN MN MN - 

16.10 0.45 0.450 0.630 0.20 0.78 0.34 0.63 1.00 

7.3.3 Discussió de resultats 

Aquest cas s’ha analitzat segons el CTE i l’Eurocodi 7. Aquests dos casos donen resultats molt 
diferents, tot i que dins de la variació de resultats dels experts del Workshop de Pavia. La 
longitud mínima segons el CTE és de 14.60 m, la longitud mínima segons l’EC7 és de 16.10 m i 
la mitjana segons el Workshop de Pavia és de 15.10 m amb 2.7 m de desviació. 

Tant en el cas de CTE com el de EC7 s’ha utilitzat el mateix mètode de disseny, ja que, s’ha 
volgut tenir en compte tots els assajos possibles per determinar la resistència a compressió del 
piló. S’ha utilitzat el mètode presentat a l’Annex F.2 del CTE. Igualment, la majoria dels 
participants del Workshop de Pavia no han utilitzat cap mètode present a l’Eurocodi sinó, 
mètodes alternatius tots ells basats amb la resistència al tall sense drenatge. 

La principal diferència entre el resultat de CTE i del EC7 són els coeficients de minoració. 
Mentre que el CTE fa servir un coeficient de minoració global igual a 3, el EC7 majora les 
càrregues permanents per 1.35, les variables per 1.50 i minora la resistència per punta per 1.1, 
la resistència de fuste per 1.1 i a més, afegeix un factor de model per utilitzar un mètode basat 
en fórmules analítiques que minora la resistència de fuste i de punta per 1.40. A més, el CTE no 
té en compte el pes del piló mentre que, l’EC7 sí.  

En aquest cas, a part de les variabilitats comentades anteriorment – geometria de les unitats 
geotècniques del terreny, equació de transformació, determinació del valor característic, 
Enfocament de Projecte – se li ha de sumar la variabilitat que es té al utilitzar mètodes de 
disseny diferents. Tot i així, en els dos casos de disseny de la present tesina s’obtenen 
longituds dins de la variabilitat de resultats pels experts del Workshop de Pavia.  

Per tant, seria aconsellable que l’EC7 definís una forma de calcular la capacitat portant d’un 
piló a partir de la resistència al tall sense drenatge sense haver de comptar amb les normatives 
pròpies de cada país.  

7.4 Fonamentació profunda en sorres 

En el present cas es disposa d’un assaig de penetració estàtica i una columna litològica. 
L’assaig CPT ens dóna un valor continu de la resistència per punta (qc) en profunditat. Segons 
el valor de la resistència per punta i la columna litològica rebuda es poden determinar tres 
zones de materials diferents. Taula 36.  
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Taula 36 – Resistència per punta i per fuste del con, assaig CPT. 

 Cota superior 
(msnm) 

Cota inferior 
(msnm) 

qc 

(MPa) 
f 

(MPa) 

Zona 1 2.50 -8.90 3.60 0.018 

Zona 2 -8.90 -14.90 3.10 0.016 

Zona 4 -14.90 -26.00 13.00 0.065 

La Figura 12 mostra la resistència per punta de l’assaig CPT donat així com, la discretització per 
zones que s’ha fet i els valors característics de la resistència per punta per cada zona. 

 

Figura 12 – Piló en sorres. Valor característic de la resistència per punta de l’assaig CPT. 

La Figura 13 mostra l’angle de fregament obtingut de l’assaig de penetració estàtica i a partir 
de l’equació 41. 



PART 3: EC7 WORKING DOCUMENT 

 

55 

 

 

Figura 13 - Piló en sorres. Angle de fregament intern. 

7.4.1 Mètode de càlcul: CTE 

Per determinar la resistència d’enfonsament del piló s’ha fet servir el mètode explicat a l’annex 
F.2 del CTE i presentat a l’apartat 6.2.3 del present treball. 

La Taula 37 mostra els resultats obtinguts de la resistència característica per punta per un piló 
de 20.40 m de longitud i 0.45 m de diàmetre..  

Taula 37 - Resistència per punta segons CTE. Piló L=20.40 m i D=0.45 m. 

Tipus 
piló  

Longitud 
piló  

γ  
Ap àrea 
punta 

qc Zona 
passiva  

qc Zona 
activa  

qp=(qc)* 
0.8  

Rpk =qp*Ap 
(granulars) 

 m kN/m3 m2 MPa MPa MPa MN 

in-situ 20.40 20.00 0.16 13.00 13.00 4.16 0.66 
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La Taula 38 mostra els resultats obtinguts de la resistència per fregament d’un piló de 20.40 m 
i respectant les tres divisions de tipus de terreny que s’ha fet al principi. 

Taula 38 - Resistència per fregament segons CTE. Piló L=20.40 m i D=0.45 m. 

Longitud piló en unitat geotècnia f =0.005qc  Rfk=∑τf*Af 

m MPa MN 

11.40 0.018 0.29 

6.00 0.016 0.13 

3.00 0.065 0.28 

La Taula 39 mostra la resistència d’enfonsament del piló estudiat. 

Taula 39 - Resistència a l’enfonsament segons CTE. Piló L=20.40 m i D=0.45 m. 

Longitud piló Diàmetre 
Resistència per 

punta Rpk 

Resistència per 
fregament Rfk 

Resistència 
enfosament Rck 

m m MN MN MN 
20.40 0.45 0.66 0.70 1.36 

La Taula 40 mostra la comprovació geotècnica front l’enfonsament d’un piló de 20.40 m de 
longitud, 0.45 m de diàmetre i per una càrrega vertical permanent de 300 kN i una càrrega 
vertical transitòria de 150 kN segons el CTE. S’han utilitzat els factors de minoració de 
resistència i majoració de càrregues presentats a la  Taula 7. 

Taula 40 - Piló en sorres, comprovació geotècnica front l’enfonsament, CTE. Piló L=20.40  m i D=0.45 m. 

Longitud 
piló 

Diàmetre E model sense 
majorar 

Ed model 
majorada 

Rd capacitat 
portant minorada 

FS 

m m MN MN MN - 

20.40 0.45 0.450 0.450 0.453 1.01 

7.4.2 Mètode de càlcul: Eurocodi 7 

Per determinar la resistència de fuste al llarg del con s’ha fet servir l’Annex D.7 de l’Eurocodi 
1997-2 i presentat a l’apartat 2.7.1 del present treball. 

La Taula 41 els resultats obtinguts de la resistència per punta per un piló de 20.10 m de 
longitud i 0.45 m de diàmetre. 

Taula 41 – Piló en sorres, resistència per punta segons EC-7. Piló L=20.10  m i D=0.45 m. 

L piló γ 
Ap 

àrea 
punta 

qc;I qc;II qc;III p  ’ s Pmax;base 
Rb,k=pmax

;base*Ap 

m 
kN/
m3 

m2 MPa MPa MPa - -  - MPa MN 

20.10 20 0.16 13.00 13.00 10.06 0.60 0.90 37.20 1.00 6.23 0.99 
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La Taula 42 mostra els resultats obtinguts de la resistència per fregament d’un piló de 20.10 m 
de longitud i respectant les tres divisions de tipus de terreny que s’ha fet al principi. 

Taula 42 - Piló en sorres, resistència per fregament segons CTE. Piló L=20.10 m i D=0.45 m. 

Longitud piló en unitat geotècnia  
(m) 

f   
(MPa) 

Rs,k=∑τf*Af 

(MN) 

11.40 0.018 0.29 

6.00 0.016 0.13 

2.70 0.065 0.25 

La Taula 43 mostra la resistència característica d’enfonsament del piló estudiat. 

Taula 43 – Piló en sorres, resistència a l’enfonsament segons EC-7. Piló L=20.10 m i D=0.45 m. 

Longitud piló Diàmetre 
Resistència per 

punta Rb,k 

Resistència per 
fregament Rs,k 

Pes piló 
W’  

Resistència 
enfosament Rc,k 

m m MN MN MN MN 
20.10 0.45 0.99 0.67 0.45 1.21 

La Taula 44 mostra la comprovació geotècnica front l’enfonsament d’un piló de 20.10 m de 
longitud, 0.45 m de diàmetre i per una càrrega vertical permanent de 300 kN i una càrrega 
vertical transitòria de 150 kN segons l’Annex Espanyol. S’han utilitzat els factors de minoració 
de resistència i majoració de càrregues presentats a la Taula 6 i Taula 3, respectivament. 

Taula 44 – Piló en sorres, comprovació geotècnica front l’enfonsament, EC-7. Piló L=20.10  m i D=0.45 m. 

Longitud 
piló 

Diàmetre 

;  
model 
sense 

majorar 

;  
model 

majorada 

;  
Resistència 

punta 
minorada 

;  
Resistència 

fuste 
minorada 

Pes 
piló 

Rd 
capacitat 
portant 

minorada 

FS 

m m MN MN MN MN MN MN - 

20.10 0.45 0.450 0.630 0.643 0.435 0.45 0.632 1.00 

7.4.3 Discussió de resultats 

Aquest cas s’ha analitzat segons el CTE i l’Eurocodi 7. Ambdós casos donen resultats similars 
entre sí però, diferents a aquells obtinguts pels participants de Pavia. La longitud mínima del 
piló segons el CTE és de 20.40 m mentre que, aquella calculada segons l’EC7 és de 20.10 m i la 
calculada pels experts de Pavia és de 18.70 m. Tot i així, ambdós longituds estan dins de la 
variació dels resultats de Pavia on la longitud mínima és de 17 m i la màxima de 21 m.  

Ambdós mètodes es basen amb la resistència del con. Per el càlcul segons el CTE s’ha seguit el 
mètode de càlcul presentat a l’Annex F.2 del CTE, per el càlcul segons l’EC7 s’ha seguit l’Annex 
D.7 de l’Eurocodi 2. En el present cas, es manté la consistència segons es calculi a partir del CTE 
o del EC7, utilitzant l’Annex D.7 de l’Eurocodi 2.  
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La principal diferencia entre els resultats de l’EC7 i aquells de Pavia és la determinació del valor 
característic del terreny. Mentre, en la present tesina s’ha discretitzat en tres zones 
corresponents a la columna litològica rebuda i els valors del CPT considerant que cada zona té 
una resistència uniforme; la majoria de les respostes del Workshop de Pavia han pres com a 
valor característic de la resistència de punta del con aquell resultant de l’assaig CPT, sense 
zonificar el terreny ni agafar un marge de “prudència”. 

Això, queda palès en la selecció del valor característic de la resistència per punta del con al 
llarg de la profunditat. Segons els participants del Workshop la mitjana de valors de la 
resistència per punta del con (qc) obtinguda a 2.5 m, 4 m i 7.5 m, 12.5 m, i 22.5 m de 
profunditat són de 8 MPa, 7.5 MPa i 12.5 MPa, 14.5 MPa i 14 MPa, respectivament. En canvi, 
segons la present tesina, la mitjana de valors de la resistència per punta del con (qc) obtinguda 
a 2.5 m, 4 m i 7.5 m, 12.5 m, i 22.5 m de profunditat són de 3.6 MPa, 3.6 MPa, 3.6 MPa, 3.1 
MPa i 13 MPa, respectivament. 

Igualment als casos anteriors, només un 23% dels participants han dissenyat amb 
l’Enfoncament de Projecte 2, fet que comporta que es manipulin diferent la combinació de 
factors parcials de seguretat. A més a més, els participants de Pavia han utilitzat diferents 
mètodes de disseny, fet que complica la comparació de resultats, només un 23% han dissenyat 
amb l’Annex D.7 de l’Eurocodi 2, mètode de càlcul utilitzat en aquesta tesina. 

Tot i la dispersió de valors característics, la majoria de participants han considerat necessari 
l’empotrament del piló a la capa resistent, i per això, la longitud mínima resultant del piló és de 
17 m. 
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8 ESTIMACIÓ PARÀMETRES EUROCODI 1997-1: 2017 (WORKING 
DOCUMENT) 

En el present apartat es descriuran i s’aplicaran els mètodes per a l’estimació de paràmetres 
del terreny que es plantegen en el nou Eurocodi. 

Tal i com s’ha vist en els exemples de Pavia l’estimació de paràmetres és un qüestió important 
a l’hora del disseny geotècnic i a l’Eurocodi actual mostra dues alternatives poc precises: 
estadística pura o estimació prudent. La primera, és inadequada perquè normalment es 
disposa de pocs assajos i la variabilitat resultant és deguda únicament a la variabilitat 
estadística i la segona, el nivell de prudència és subjectiu a la persona que dissenya. Per aquest 
motiu, el nou Eurocodi, d’ara en endavant EC7 WK, pretén establir mètodes objectius i 
aplicables al camp de la geotècnia per determinar les propietats del terreny. 

Primer, es definirà amb més detall el concepte de variabilitat geotècnica que ha estat 
presentat anteriorment. Seguidament, es presentaran els dos mètodes d’estimació de 
paràmetres definits al EC7 WK i posteriorment, s’aplicaran als quatre exemples de Pavia 
d’estudi. En aquest cas, només es seguirà el mètode de càlcul de l’Eurocodi amb els coeficients 
parcials definits a l’Annex Espanyol. 

8.1 Caracterització de la variabilitat geotècnica  

Les tres fonts primàries d’incerteses geotècniques són la variabilitat inherent del terreny, el 
mètode de mesura in situ i la incertesa de la transformació, Figura 14.  

La primera, prové dels processos naturals que afecten al sòl. La segona és causada per l’equip, 
el procediment de l’operació, i els efectes aleatoris dels assajos. Aquestes dues incerteses es 
poden definir com dispersió de les dades. A més, els assajos in situ venen influenciats per 
incerteses estadístiques o de l’error de mostreig que provenen de disposar d’informació 
limitada. Aquesta incertesa es pot reduir augmentant el número de mostres, però normalment 
s’inclou conjuntament amb l’error de mesura. 

La tercera font d’incertesa s’introdueix quan les mesures de camp o de laboratori es 
transformen en propietats de disseny de sòl mitjançant correlacions empíriques o altres 
models de correlació.  

 

 

 

 

 

Figura 14 – Estimació de les incerteses 
de les propietats del sòl (Kulhawy, 1992) 
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La contribució de cada font d’incertesa al disseny de les propietats del sòl depèn de les 
condicions de l’emplaçament, l’equipament i el grau de control del procediment, la precisió i el 
model de correlació. Per això, les propietats estadístiques del sòl que es determinen d’anàlisis 
de variabilitat total només es poden aplicar a circumstàncies específiques (condicions de 
l’emplaçament, tècniques de mesura i models de correlació) per les quals  es deriven les 
propietats de disseny del sòl. 

Com es veurà als propers apartats, l’EC7 WK desenvolupa un mètode estadístic vàlid en el 
camp de la geotècnia per determinar el valor característic. Aquest mètode es basa en el valor 
mig, la desviació estàndard (o el coeficient de variació) i l’escala de fluctuació.  

8.2 Mètodes d’estimació de paràmetres 

En el present apartat es descriurà el procediment utilitzat per a l’estimació de paràmetres del 
terreny segons l’Eurocodi 7.1 (Working Document) així com, les principals bases i canvis 
respecte l’Eurocodi 7.1. 

Segons l’EC7 WK, les estructures geotècniques s’han de classificar segons la complexitat de la 
situació de disseny en una de les tres classes de Complexitat Geotècnica (Baixa, Mitjana o 
Alta). Les categories geotècniques de les versions anteriors de l’Eurocodi barregen les 
conseqüències de trencament i de complexitat geotècnica. En aquest EC7 WK, les separen.  

Una classe de complexitat geotècnica preliminar s’ha d’escollir abans de la campanya 
geotècnica. La Classe de Complexitat Geotècnica preliminar es determina tenint en compte les 
característiques presentades a la taula 4.1 de l’EC7 WK i la Taula 45 d’aquest document. El 
procediment d’una Classe Complexitat Geotècnica superior es pot justificar per dissenys més 
econòmics. 

Taula 45 – Selecció preliminar de la Classe de Complexitat Geotècnica 

Classe de 
Complexitat 
Geotècnica 

Nivell de 
Complexitat 

Característiques generals 

GCC1 Baixa 

S’apliquen totes les següents condicions: 
 Condicions uniformes de terreny i tècniques de construcció 

estàndards 
 Fonamentacions aïllades i directes 
 Disponibilitat de mètodes de disseny ben establerts per a les 

condicions locals i tècniques de construcció planejades 

GCC2 Mitjana 

S’aplica una de les següents condicions: 
 Condicions de terreny variable i tècniques de construcció 

basades en una suficient experiència local 
 Condicions de terreny uniformes i tècniques de construcció 

avançades, relacionades amb l’experiència local 
I, s’aplica el següent: 

 Potència moderada de reblert artificial 

GCC3 Alta 
S’aplica qualsevol dels següents aspectes: 

 Sòls difícils (per exemple: turbes, terreny pantanós,...) 
 Potència elevada de reblert artificial 
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 Terreny en moviment 
 Terreny amb pendent abrupte 
 Alta variabilitat geomètrica (ex. perfils granítics residuals, 

cavitats) 
 Alta sensibilitat del terreny a l’aigua, ex. sòls expansius 
 Alta complexitat de la interacció terreny-estructura 
 Poca experiència amb el càlcul de models en la present situació 

La classificació segons les classes geotècniques i les conseqüències de trencament és important 
ja que, el mètode d’estimació de paràmetres depèn d’elles. 

El valor característic de les propietats del sòl es pot determinar a partir de la següent 
expressió: 

= [1 − ∆ ] 43 

On:  

- xav és una estimació del valor del mig de la propietat de material 
- ∆  és l’estimació de la variabilitat de la propietat del sòl 
-  és un coeficient que depèn del nombre (n) d’assajos que s’utilitzen per determinar 

xav 

A més a més, s’especifica que qualsevol tendència en les propietats del terreny s’ha 
d’especificar al Model del Terreny. 

El procediment per avaluar els diferents termes de l’equació presentada s’anomena càlcul del 
valor característic i es denomina kA. El nivell de càlcul del valor característic depèn de la 
complexitat geotècnica i de les classes de conseqüències, i s’obté a partir de la Taula 46. 

Taula 46 - Nivell de càlcul del valor característic (kAL). 

Classe de Conseqüència 
Classe de Complexitat Geotècnica (GCC) 

Baixa Mitjana Alta 
Alta (CC3) kAL2 kAL3 kAL3 

Mitjana (CC2) kAL1 kAL2 kAL3 
Baixa (CC1) kAL1  kAL1 kAL2 

En el present treball es calcularan els valors característics segons els mètodes kAL1 i kAL2 
degut a que el tercer mètode encara no està del tot desenvolupat. El tercer mètode tindria en 
compte la variabilitat de transformació. 

8.3 Procediment de càlcul al nivell 1 (kAL1) 

El valor xav es selecciona com el més desfavorable de: 

 El valor mig de les dades de camp 
 El valor mig prescrit xav_pre, si es té 
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El valor kn s’obté a partir de: 

= 3,
√

 44 

Sent:  

- t95 el factor t-Student avaluat per un 95% de nivell de confiança i n-1 graus de llibertat 
- n el nombre independent de dades 

El valor  de ∆  s’obté a partir: 

∆ = ∆ _  
1

 45 

On:  

- ∆ _   és el paràmetre de variabilitat per defecte i s’obté de la Taula 47 
-  és el mínim entre la zona d’influència expressada en metres o la potència de la 

capa.  

= min(  è , è  ) 46 

Taula 47 - Valors exemple de ∆ _  per sòls i roques, EC7 WK 

Tipus sòl/roca Propietat Símbol ∆ _   % 
Tot tipus de sòls Pes específic  10 

Granulometria fina 
Argila, llims 

Argila 

Resistència al tall sense 
drenatge 

Su 50 

Sorra 
Argila, llims  

Angle de fregament 
intern efectiu  15 

Tot tipus de sòls 
Coeficient de 

resistència insitu 
K0 70 

Tot tipus de sòls Conductivitat hidràulica k  500 
Roca Índex de compressió UCS 50 

En vista dels casos exemples que s’estan desenvolupant en aquest document, s’han de 
determinar la variabilitat per defecte de la resistència per punta del con i el mòdul de Young. 
Ambdós s’obtenen a partir de bibliografia i s’utilitzen els valors superiors de la covariància. 
Taula 48. 

Taula 48 – Valors ∆ _  addicionals al EC 7.1 WK 

Tipus d’assaig Propietat Tipus de sòl Mitjana Unitats COV (%) 
CPT qc sorra 0.5-30 MN/m2 20-60 
PMT EPMT sorra 5-15 MN/m2 15-65 
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8.4 Procediment de càlcul al nivell 2 (kAL2)  

Per aplicar aquest procediment s’han de tenir com a mínim quatre valors de camp 
independents, cosa que es satisfà en el nostre cas.  

Així com el mètode de càlcul kAL1 no té en compte la variabilitat de les mostres – només 
depèn de la zona d’influència i un valor de defecte segons el tipus de propietat -, el mètode 
kAL2 comptabilitza la variabilitat de les mostres afegint el paràmetre . Com major sigui la 
variabilitat de les mostres, major serà el coeficient de variació dels valors independents  

i, conseqüentment el paràmetre . Conseqüentment, el valor característic estarà amb un rang 
de major prudència com més alta sigui la desviació respecte a la tendència mitjana.  

El valor xav s’obté de: 

= _ +  _

1 +
 47 

On: 

- xav_data és el valor mig de les dades independents de camp. 
- xav_pre és el valor prescrit.  

En cas que no es tingui valor prescrit, = _ . 

El valor kn s’obté a partir de la mateixa forma que al mètode kAL1 (equació 44). 

El valor  de ∆  s’obté a partir: 

∆ =
∆ +   ∆

1 +
1

 
 48 

On:  

- ∆ _   és el paràmetre de variabilitat per defecte i s’obté de la Taula 47 
-  és el mínim entre la zona d’influència i la potència de la capa considerada.  
- ∆  és el coeficient de variació dels valors independents. 

El factor de pes  s’avalua com: 

=
4 ∆

∆
 49 

El coeficient de variació dels valors independents ∆  es determina a partir de:  

=
ó à

 50 
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8.5 Sabata amb càrrega vertical 

En el present apartat es mostraran els valors característics que es fan servir per dissenyar la 
fonamentació, determinats primer per el mètode kAL1 i posteriorment per kAL2. 

A més, per cada valor es calcula el factor de reducció (C7) que és una forma de determinar 
com de similar és el valor característic a la mitjana i es determina de la següent forma: 

 =  51 

Sent xav el valor mitjà de la propietat del terreny i xk el valor característic determinat.  

Tal i com s’ha comentat, s’aplica la transformació als paràmetres de disseny, en aquest cas al 
mòdul de Young i a l’angle de fregament intern.  

La Taula 49 i Taula 50 mostren, respectivament, l’estimació de paràmetres mitjançant el 
mètode kAL1 del mòdul de Young i l’angle de fregament intern. 

Taula 49 – Sabata en sorres. Estimació de paràmetres KAL1, mòdul de Young (E’). 

 E’ (MPa) KAL1 
 Zona superior Zona intermèdia Zona inferior 

E’av (MPa) 27.69 39.41 51.42 
Ndata 60 100 160 

t-Student 2.001 1.984 1.975 
kn 0.258 0.198 0.156 
x 0.531 0.420 0.344 

Zona d’influència Lv (m) 1.5 2.40 3.56 
E’default (MPa) 0.65 0.65 0.65 

E’k (MPa) 23.89 36.13 48.56 
C7 1.16 1.09 1.06 

Taula 50 - Sabata en sorres. Estimació de paràmetres KAL1, angle de fregament intern (’). 

 ’ () KAL1 
 Zona superior Zona intermèdia Zona inferior 

’av () 36.96 39.11 40.67 
Ndata 60 100 160 

t-Student 2.001 1.984 1.975 
kn 0.258 0.198 0.156 
x 0.122 0.097 0.077 

Zona d’influència Lv (m) 1.50 2.40 3.80 
’default  0.150 0.150 0.150 
’k () 35.79 38.36 40.18 
C7 1.03 1.02 1.01 
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La Figura 15 i Figura 16 mostren, respectivament, l’estimació del mòdul de Young (E’) i de 
l’angle de fregament intern utilitzant el mètode d’estimació kAL1. A més, a les imatges també 
es mostra la mitjana del paràmetre (línia vermella) i l’estimació que s’havia fet seguint l’EC7, 
aquella que es considerava “prudent” (línia verda discontinua). 

Com es pot observar, l’estimació de paràmetres mitjançant kAL1 és més conservadora, ja que, 
el valor característic s’allunya més de la mitjana dels assajos efectuats. 

 

Figura 15 – Sabata amb càrrega centrada sobre sorra. Estimació mòdul de Young E’. S’observa la mitjana 
del mòdul (línia vermella continua), el valor estimat segons l’EC7 vigent (línia verda discontinua) i el valor 

característic segons el mètode kAL1 (línia taronja discontinua). 
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Figura 16 - Sabata amb càrrega centrada sobre sorra. Estimació angle de fregament intern ’.  S’observa 
la mitjana de l’angle  (línia vermella continua), el valor estimat segons l’EC7 vigent (línia verda 

discontinua) i el valor característic segons el mètode kAL1 (línia taronja discontinua). 

A continuació, s’aplica el mètode d’estimació de valors característics kAL2 presentat a l’apartat 
8.4 d’aquesta tesina. En aquest cas no es té cap valor del mòdul de Young ni de l’angle de 
fregament prescrit. 

La Taula 51 i Taula 52 mostren, respectivament, l’estimació de paràmetres mitjançant el 
mètode kAL2 del mòdul de Young i l’angle de fregament intern. 

Taula 51 - Sabata en sorres. Estimació de paràmetres KAL2, mòdul de Young (E’). 

 E’ (MPa) KAL2 
 Zona superior Zona intermèdia Zona inferior 

E’av_data (MPa) 27.69 39.41 51.42 
Ndata 60 100 160 

t-Student 2.001 1.984 1.975 
kn 0.258 0.198 0.156 
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 7.26E-03 1.81E-03 1.16E-03 
E’av (MPa) 27.69 39.41 51.42 

E’av prescrit (MPa) 27.69 39.41 51.42 
Zona d’influència Lv (m) 1.50 2.40 3.56 

xdata 0.21 0.138 0.140 
E’default  0.65 0.65 0.65 
x 0.178 0.090 0.074 

E’k (MPa) 26.42 28.71 50.818 
C7 1.05 1.02 1.01 

 

Taula 52 - Sabata en sorres. Estimació de paràmetres KAL2, angle de fregament intern (’). 

 ’ () KAL2 
 Zona superior Zona intermèdia Zona inferior 

’av_data () 36.96 39.10 40.67 
Ndata 60 100 160 

t-Student 2.001 1.984 1.975 
kn 0.258 0.198 0.156 
 3.73E-03 7.33E-04 4.52E-04 

’av () 36.96 39.10 40.67 
’av prescrit () 36.96 39.10 40.67 

Zona d’influència Lv (m) 1.50 2.40 3.56 
xdata 0.04 0.020 0.020 
’default  0.15 0.15 0.15 
x 0.029 0.013 0.011 

’k () 36.68 39.00 40.60 
C7 1.01 1.00 1.00 

 

La Figura 17 i Figura 18 mostren, respectivament, l’estimació del mòdul de Young (E’) i de 
l’angle de fregament intern utilitzant el mètode d’estimació kAL2. A més, a les imatges també 
es mostra la mitjana del paràmetre (línia vermella) i l’estimació que s’havia fet seguint l’EC7, 
aquella que es considerava “prudent”. 

Com es pot observar, l’estimació de paràmetres mitjançant kAL2 s’aproxima més al valor mig 
dels assajos de caracterització del terreny efectuats. 

 



PART 3: EC7 WORKING DOCUMENT 

 

68 

 

 

Figura 17 - Sabata amb càrrega centrada sobre sorra. Estimació mòdul de Young E’. S’observa la mitjana 
del mòdul (línia vermella continua), el valor estimat segons l’EC7 vigent (línia verda discontinua) i el valor 

característic segons el mètode kAL2 (línia blava discontinua). 
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Figura 18 - Sabata amb càrrega centrada sobre sorra. Estimació angle de fregament intern ’.  S’observa 
la mitjana de l’angle  (línia vermella continua), el valor estimat segons l’EC7 vigent (línia verda 

discontinua) i el valor característic segons el mètode kAL2 (línia blava discontinua). 

 

Igualment per ambdós casos d’estimació de paràmetres – kAL1 i kAL2 – s’ha seguit el 
procediment de càlcul d’Estat Límit de Servei i Últim descrit per l’Eurocodi i ja utilitzat en 
aquesta tesina. A més, a l’hora de dissenyar, tal i com estipula l’Eurocodi, es fa servir un valor 
mitjà de la zona d’influència de la fonamentació, en cas de la sabata és 0.5B per sobre 
d’aquesta i 2B per sota, sent B l’amplada de la sabata. 

La Taula 53 mostra els resultats obtinguts per l’Estat Límit de Servei i Últim així com els 
paràmetres de disseny utilitzats i calculats mitjançant l’EC7 vigent actualment, el mètode kAL1 
i kAL2. 
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Taula 53 – Sabata en sorres. Resultats ELS i ULS segons l’estimació de paràmetres EC7 actual, KAL1 i 
KAL2. 

Mètode 
estimació 

paràmetres 

Paràmetres de disseny Estat Límit 
ELS ULS ELS ULS 

E’ (MPa) ’ () BELS (m) s (m) BULS (m) FS (-) 
EC7 actual 31.12 37.41 1.80 0.025 1.40 1.01 

kAL1 29.55 36.75 1.85 0.024 1.47 1.03 
kAL2 31.89 37.52 1.78 0.025 1.39 1.01 

En aquest cas, l’estimació de paràmetres kAL2 és la més similar a l’estimació feta a partir de 
l’Eurocodi vigent actualment, fet que faci que l’amplada de la sabata necessària sigui més 
propera. A més, s’observa, tal i com marca la intuïció, que com més alts siguin els valors 
característics, menor han de ser les dimensions de la sabata per satisfer les condicions de 
disseny. 

Així mateix, tal i com han mostrat les figures precedents, el nivell de càlcul kAL2 mostra menys 
nivell de prudència amb el qual s’obtenen valors característics més elevats. En aquest cas, 
l’estimació de paràmetres feta a partir l’EC7, i feta a ull, a vegades és més alta que la mitjana 
dels valors obtinguts a camp, fet que deixaria al costat de la inseguretat. 

8.6 Sabata amb càrrega inclinada sobre argila  

En el present apartat es mostraran els valors característics de la resistència al tall sense 
drenatge (Su), determinats primer per el mètode kAL1 i posteriorment per kAL2 així com, 
l’amplada mínima que satisfà l’Estat Límit Últim segons els diferents valors característics. 

La Taula 54 mostra  l’estimació del valor característic de la resistència al tall sense drenatge 
mitjançant el mètode kAL1. 

Taula 54 – Sabata en argiles. Estimació de paràmetres KAL1, resistència al tall sense drenatge (Su). 

Su (kPa) kAL1 
N_data 30 x 0.204 

t-Student 2.045 Zona d’influència Lv (m) 6 
kn 0.373 Su_default 0.5 

 

Profunditat sota la 
superfície del terreny (m) 

Su_av 
(kPa) 

Profunditat sota la 
superfície del terreny (m) 

Su EC7 KAL1 

0 186.65 0 172.42 
-1 207.05 -1 191.26 
-2 227.44 -2 210.10 
-3 247.84 -3 228.94 
-4 268.23 -4 247.79 
-5 288.63 -5 266.63 
-6 309.02 -6 285.47 
-7 329.42 -7 304.31 
-8 349.42 -8 323.15 
-9 370.21 -9 341.99 
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-10 290.60 -10 360.83 
C7 1.08 

La Figura 19 mostra l’estimació de la resistència de tall sense drenatge (Su) utilitzant el mètode 
d’estimació kAL1. A més, a la figura també es mostra la mitjana del paràmetre (línia vermella) i 
l’estimació que s’havia fet seguint l’EC7 actual (línia verda discontinua). 

En aquest cas, l’estimació de paràmetres mitjançant el vigent Eurocodi i el mètode kAL1 són 
gairebé iguals.  

 

Figura 19 - Fonamentació superficial en argiles. Estimació la resistència al tall sense drenatge, Su. 
S’observa la mitjana de la resistència  (línia vermella continua), el valor estimat segons l’EC7 vigent (línia 

verda discontinua) i el valor característic segons el mètode kAL1 (línia taronja discontinua). 
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A continuació, s’aplica el mètode d’estimació de valors característics kAL2 presentat a l’apartat 
8.4 d’aquesta tesina. Com en el cas anterior, no es té cap valor prescrit de la resistència al tall 
sense drenatge en aquest tipus de sòl.  

La  Figura 20 mostra l’estimació de la resistència al tall sense mitjançant el mètode kAL2. 

 

Figura 20 - Fonamentació superficial en argiles. Estimació la resistència al tall sense drenatge, Su. 
S’observa la mitjana de la resistència  (línia vermella continua), el valor estimat segons l’EC7 vigent (línia 

verda discontinua) i el valor característic segons el mètode kAL2 (línia blava discontinua). 

La Taula 57 mostra  l’estimació del valor característic de la resistència al tall sense drenatge 
mitjançant el mètode kAL1. 
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Taula 55 – Sabata en argiles. Estimació de paràmetres KA2, resistència al tall sense drenatge (Su). 

Su (kPa) kAL2 
N_data 30 x  

t-Student 2.045 Zona d’influència Lv (m) 6 
kn 0.373 Su_default 0.5 

 
Profunditat sota la 

superfície del terreny 
(m) 

Su_av 
(kPa) 

Residu=Su_av – 
Valor camp 

x_data=R
esiu/Su_av 

Su EC7 KAL2 

0 186.65 - - - 
-1 207.05 -29.46 0.14 198.03 
-2 227.44 1.94 0.01 217.54 
-3 247.84 -38.17 0.15 237.04 
-4 268.23 - - - 
-5 288.63 - - - 
-6 309.02 -224.48 0.73 295.565 
-7 329.42 - - - 
-8 349.42 -90.19 0.26 334.64 

x_data_mean 0.28 
x 0.12 
 0.04 
C7 1.05 

La Taula 56 mostra els resultats obtinguts per l’Estat Límit Últim així com els paràmetres de 
disseny utilitzats i calculats mitjançant l’EC7 vigent actualment, el mètode KAL1 i kAL2. 

Taula 56 - Sabata en argiles. Resultats ELS i ULS segons l’estimació de paràmetres EC7 actual, KAL1 i 
KAL2. 

 
Paràmetres de disseny Estat Límit Últim 

Su kPa BULS (m) FS 

EC7 actual 

Su z = -1m 191.00 

3.05 1.01 
Su z= -6 m 290.00 

Su mitjà 240.50 

kAL1 

Su z = -1m 191.26 

3.06 1.01 
Su z= -6 m 285.47 

Su mitjà 238.36 

kAL2 

Su z = -1m 198.03 

3.03 1.01 
Su z= -6 m 295.57 

Su mitjà 246.80 

Com es pot apreciar a les figures com a l’anterior taula, l’estimació de paràmetres kAL2 és 
menys conservadora que la kAL1 i la feta manualment i com a conseqüència, les dimensions 
mínimes de la sabata per satisfer l’ELU són inferiors. 
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8.7 Fonamentació profunda en argiles rígides  

En el present apartat es mostraran els valors característics de la resistència al tall sense 
drenatge (Su), determinats primer per el mètode kAL1 i posteriorment per kAL2 així com, la 
longitud mínima que satisfà l’Estat Límit Últim segons els diferents valors característics. 

La Taula 57 mostra  l’estimació del valor característic de la resistència al tall sense drenatge 
mitjançant el mètode kAL1. 

Taula 57 - Piló en argiles. Estimació de paràmetres KAL1, resistència al tall sense drenatge (Su). 

 Capa 1 
Capa 2 

Zona superior Zona intermèdia Zona inferior 

Su_av 31.92 83.76 148.25 218.41 

N_data 13 33 18 33 

t-Student 2.179 2.037 2.110 2.037 

kn 0.604 0.355 0.497 0.355 

x 0.289 0.248 0.289 0.248 

Zona d'influència Lv (m) 3 4.05 3.00 4.05 

Su_default 0.5 0.5 0.5 0.5 

Su K (kPa) 26.354 76.379 126.968 199.168 

 C7 1.21 1.10 1.17 1.10 

La Figura 21 mostra l’estimació de la resistència de tall sense drenatge (Su) utilitzant el mètode 
d’estimació kAL1. A més, a la figura també es mostra la mitjana del paràmetre (línia vermella) i 
l’estimació que s’havia fet seguint l’EC7, aquella que es considerava “prudent”. 

Com es pot observar, l’estimació de paràmetres mitjançant el mètode kAL1 en gairebé tots els 
casos manté el mateix nivell de confiança mentre que, l’estimació de paràmetres feta amb 
l’EC7 varia segons el tram sense tenir relació amb la variabilitat de mesures.  
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Figura 21 - Fonamentació profunda en argiles. Estimació la resistència al tall sense drenatge, Su. 
S’observa la mitjana de la resistència  (línia vermella continua), el valor estimat segons l’EC7 vigent (línia 

verda discontinua) i el valor característic segons el mètode kAL1 (línia taronja discontinua). 

A continuació, s’aplica el mètode d’estimació de valors característics kAL2 presentat a l’apartat 
8.4 d’aquesta tesina. Com en els casos anteriors, no es té cap valor prescrit de la resistència al 
tall sense drenatge en aquest tipus de sòl.  

La Taula 58 mostra l’estimació de la resistència al tall sense mitjançant el mètode kAL2. 
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Taula 58 - Piló en argiles. Estimació de paràmetres KA21, resistència al tall sense drenatge (Su). 

 
Capa 1 

Capa 2 

 Zona superior Zona intermèdia Zona inferior 

Su_av_data 31.92 83.76 148.25 218.41 

N_data 13 33 18 33 

t-Student 2.179 2.037 2.110 2.037 

kn 0.604 0.355 0.497 0.355 

 0.47 0.07 0.07 0.04 

Su_av 31.92 83.76 148.25 218.41 

Su_av_pres 31.92 83.76 148.25 218.41 

Zona influència (m) 3 4.05 3.00 4.05 

x_data 0.6 0.4 0.3 0.3 

Su_default 0.50 0.50 0.5 0.5 

x 0.335 0.192 0.167 0.140 

Su K (kPa) 25.470 78.056 135.920 207.573 

C7 1.25 1.07 1.09 1.05 

 

La  Figura 22 mostra la resistència al tall sense drenatge estimada a partir del mètode kAL2. A 
més, a la figura també es mostra la mitjana del paràmetre (línia vermella) i l’estimació que 
s’havia fet seguint l’EC7, aquella que es considerava “prudent”. 

Com es pot observar, tant gràficament o a partir del factor de reducció C7, l’estimació de 
paràmetres mitjançant kAL2 s’aproxima més al valor mitjà dels assajos de caracterització del 
terreny efectuats. 
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Figura 22 - Fonamentació profunda en argiles. Estimació la resistència al tall sense drenatge, Su. 
S’observa la mitjana de la resistència  (línia vermella continua), el valor estimat segons l’EC7 vigent (línia 

verda discontinua) i el valor característic segons el mètode kAL2 (línia blava discontinua). 

Com s’ha fet en el cas anterior, s’ha calculat l’Estat Límit Últim descrit per l’Eurocodi amb els 
coeficients parcials de seguretat de l’Annex Espanyol però, en aquest cas, utilitzant la nova 
estimació de– kAL1 i kAL2 –.  

La Taula 59 mostra els resultats obtinguts per l’Estat Límit Últim així com els paràmetres de 
disseny utilitzats i calculats mitjançant l’EC7 vigent actualment, el mètode KAL1 i kAL2. Tal i 
com es veu, la longitud més elevada és aquella que es fa amb l’estimació de paràmetres KAL1 
sent, l’estimació que deixa més marge de confiança entre el valor mig i el valor característic.  

 

 



PART 3: EC7 WORKING DOCUMENT 

 

78 

 

Taula 59 - Piló en argiles. Resultats ULS segons l’estimació de paràmetres EC7 actual, KAL1 i KAL2. 

 
Paràmetres de disseny 

Estat Límit Últim 
Resistència per punta Resistència per fuste 

Su kPa Su kPa LULS (m) FS 

EC7 actual 

Su passiva 210.00 Capa 1 36.00 

16.10 1.00 
Su activa 210.00 Capa 2 sup. 75.00 

Su mitjà 210.00 
Capa 2 int. 148.00 
Capa 2 inf. 210.00 

kAL1 

Su passiva 199.17 Capa 1 27.13 

16.80 1.00 
Su activa 199.17 Capa 2 sup. 76.38 

Su mitjà 199.17 
Capa 2 int. 129.93 
Capa 2 inf. 199.17 

kAL2 

Su passiva 207.57 Capa 1 25.47 

16.30 1.00 
Su activa 207.57 Capa 2 sup. 78.06 

Su mitjà 207.57 
Capa 2 int. 135.92 
Capa 2 inf. 207.57 

8.8 Fonamentació profunda en sorres 

En el present apartat es mostraran els valors característics de la resistència per punta del con 
(qc) i de l’angle de fregament intern (’), determinats primer per el mètode kAL1 i 
posteriorment per kAL2 així com, la longitud mínima que satisfà l’Estat Límit Últim segons els 
diferents valors característics. 

La Taula 60 i Taula 61 mostren, respectivament, l’estimació del valor característic de la 
resistència per punta del con i de l’angle de fregament intern, mitjançant el mètode kAL1. 

Taula 60 – Piló en sorres. Estimació de paràmetres KAL1, resistència per punta del con (qc). 

 qc (kPa) KAL1 

 Zona superior Zona intermèdia Zona inferior 

qc_av (kPa) 3867.54 4815.00 13469.16 

N_data 114 60 107 

t-Student 1.981 2.001 1.983 

kn 0.186 0.258 0.192 

x 0.298 0.298 0.298 

Longitud d'influència Lv (m) 4.05 4.05 4.05 

qc_default 0.60 0.6 0.6 

qc K (kPa) 3653.585 4444.157 12699.485 

C7 1.059 1.08 1.06 

Taula 61 – Piló en sorres. Estimació de paràmetres KAL1, angle de fregament intern (’). 

 ’ () KAL1 
 Zona superior Zona intermèdia Zona inferior 

'_av () 30.34 31.01 38.18 

N_data 114 50 107 

t-Student 1.981 2.010 1.983 
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kn 0.186 0.284 0.192 

x 0.075 0.075 0.075 

Longitud d'influència Lv (m) 4.05 4.05 4.05 

'_default 0.15 0.15 0.15 

' K () 29.923 30.350 37.637 

C7 1.014 1.02 1.01 

La Figura 23 i la Figura 24 mostren, respectivament, l’estimació de la resistència per punta del 
con (qc) i l’angle de fregament intern utilitzant el mètode d’estimació kAL1. A més, a la figura 
també es mostra la mitjana del paràmetre (línia vermella) i l’estimació que s’havia fet seguint 
l’EC7, aquella que es considerava “prudent”. 

Com es pot observar, l’estimació mitjançant la “prudència” és més subjectiva ja que, no 
sempre manté la mateixa distància entre el valor mig dels paràmetres del terreny i el valor 
característic escollit.   

 

Figura 23 – Fonamentació profunda en sorres. Estimació la resistència per punta del con qc . S’observa la 
mitjana de la resistència  (línia vermella continua), el valor estimat segons l’EC7 vigent (línia verda 

discontinua) i el valor característic segons el mètode kAL1 (línia taronja discontinua). 
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Figura 24 - Fonamentació profunda en sorres. Estimació de l’angle de fregament intern ’ . S’observa la 
mitjana de l’angle (línia vermella continua), el valor estimat segons l’EC7  vigent (línia verda discontinua) 

i el valor característic segons el mètode kAL1 (línia taronja discontinua). 

A continuació, s’aplica el mètode d’estimació de valors característics kAL2 presentat a l’apartat  
8.4 d’aquesta tesina. Com en els casos anteriors, no es té cap valor prescrit de la resistència 
per punta del con ni de l’angle de fregament intern en aquest tipus de sòl.  

La Taula 62 i Taula 63 mostren, respectivament, l’estimació de la resistència per punta del con i 
de l’angle de fregament intern mitjançant el mètode kAL2. 

Taula 62 – Piló en sorres. Estimació de paràmetres KAL2, resistència per punta del con (qc). 

 qc (kPa) KAL2 

 Zona superior Zona intermèdia Zona inferior 

qc av_data (MPa) 3867.54 4815.00 13469.16 

Ndata 114 60 107 

t-Student 1.981 2.001 1.983 

kn 0.186 0.258 0.192 
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 2.01E-02 1.13E-01 2.13E-03 

qc av (kPa) 3867.54 4815.00 13469.16 

qc  av prescrit (kPa) 3867.54 4815.00 13469.16 

Zona d’influència Lv (m) 4.05 4.05 4.05 

xdata 0.45 0.78 0.14 

qc  default 0.6 0.6 0.6 

x 0.227 0.380 0.072 

qc k (kPa) 3704.530 4342.959 13284.085 

C7 1.04 1.11 1.01 

 

Taula 63 – Piló en sorres. Estimació de paràmetres KAL2, angle de fregament intern (’). 

 ’ () 
 Zona superior Zona intermèdia Zona inferior 

’ av_data () 30.44 31.01 38.18 
N_data 114 60 107 

t-Student 1.981 2.001 1.983 
kn 0.186 0.258 0.192 
 1.25E-02 3.71E-02 8.80E-04 

’  av () 30.44 31.01 38.18 
’  av prescrit (kPa) 30.44 31.01 38.18 

Zona d’influència Lv (m) 4.05 4.05 4.05 
xdata 0.09 0.11 0.02 
’  default 0.15 0.15 0.15 
x 0.045 0.056 0.011 

’   K () 30.19 30.55 38.09 

x C7 1.01 1.01 1.00 

La  Figura 25 i  Figura 26 mostren, respectivament, la resistència per punta del con i l’angle de 
fregament intern estimat a partir del mètode kAL2. A més, a la figura també es mostra la 
mitjana del paràmetre (línia vermella) i l’estimació que s’havia fet seguint l’EC7, aquella que es 
considerava “prudent”. 

Com es pot observar, tant gràficament o a partir del factor de reducció C7, l’estimació de 
paràmetres mitjançant kAL2 s’aproxima més al valor mitjà dels assajos de caracterització del 
terreny efectuats. 
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Figura 25 – Fonamentació profunda en sorres. Estimació la resistència per punta del con qc . S’observa la 
mitjana de la resistència  (línia vermella continua), el valor estimat segons l’EC7 vigent (línia verda 

discontinua) i el valor característic segons el mètode kAL2 (línia blava discontinua). 
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Figura 26 - Fonamentació profunda en sorres. Estimació de l’angle de fregament intern. S’observa la 
mitjana de la resistència  (línia vermella continua), el valor estimat segons l’EC7 vigent (línia verda 

discontinua) i el valor característic segons el mètode kAL2 (línia blava discontinua). 

 

Seguint l’exemple dels casos de Pavia anteriors, s’ha calculat l’Estat Límit Últim descrit per 
l’Eurocodi amb els coeficients parcials de seguretat de l’Annex Espanyol però, en aquest cas, 
utilitzant la nova estimació de– kAL1 i kAL2 –.  

La Taula 64 mostra els resultats obtinguts per l’Estat Límit Últim així com els paràmetres de 
disseny utilitzats i calculats mitjançant l’EC7 vigent actualment, el mètode KAL1 i kAL2. Tal i 
com es veu, la longitud més elevada és la que els paràmetres s’han estimat amb el EC7  actual, 
en aquest cas, la resistència per punta de la capa intermèdia s’ha subestimat i això causa que 
el piló s’hagi d’empotrar més a la capa inferior resistent. 
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Taula 64 – Piló en sorres. Resultats ULS segons l’estimació de paràmetres EC7 actual, KAL1 i KAL2. 

Mètode 
estimació 

paràmetres 

Paràmetres de disseny Estat Límit Últim 

qc MPa ’  f MPa LULS (m) FS 

EC7 actual 
qc_I_mean 13.000 ’passiu 36.89 f superior 0.018 

20.10 1.00 qc_II_mean 13.000 ’actiu 37.50 f intermèdia 0.016 
qc_III_mean 10.057 ’mitjà 37.20 f inferior 0.065 

kAL1 
qc_I_mean 12.699 ’passiu 36.60 f superior 0.018 

19.80 1.02 qc_II_mean 12.699 ’actiu 37.64 f intermèdia 0.022 
qc_III_mean 9.799 ’mitjà 37.12 f inferior 0.063 

kAL2 
qc_I_mean 13.284 ’passiu 36.21 f superior 0.019 

19.50 1.02 qc_II_mean 13.284 ’actiu 38.10 f intermèdia 0.022 
qc_III_mean 9.418 ’mitjà 37.10 f inferior 0.066 

 

Aquest cas mostra com és d’important determinar bé la tendència del terreny abans d’elecció 
dels valors característics a partir dels mètodes estadístics kAL1 i kAL2.   

Utilitzant ambdós mètodes del EC7 WK es veu com la capa intermèdia es troba  molt afectada 
per els valors inferiors, valors que s’obtenen de passar d’una capa poc resistent a una capa 
molt resistent, i deixaria al costat de la inseguretat una estructura que es basés en la 
resistència local d’una cota de -10 msnm.  

En canvi, l’estimació subjectiva i basada amb l’experiència enginyeril fa que es determinin els 
valors característics de la capa intermèdia segons els valors de cota superior que es troben a la 
capa que s’analitza.   
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9 CONCLUSIONS 

Respecte l’obtenció del valor característic del terreny: 

 Les normatives actuals – Eurocodi 7 i Codi Tècnic de l’Edificació – presenten dos 
mètodes per determinar el valor característic, un mètode estadístic pur i una estimació 
prudent. Ambdós mètodes presenten problemes ja que, el mètode estadístic pur es 
troba poc detallat i  en materials naturals i poques dades poden donar resultats erronis 
i l’estimació prudent és una estimació subjectiva en funció de l’enginyer que dissenya. 
 

 El valor característic és determinant a l’hora del disseny geotècnic. Tal i com s’ha vist, 
utilitzant el mateix mètode de càlcul amb valors característics diferents, s’arriben a 
dimensions de l’estructura diverses. 
 

 Com s’ha vist amb la comparació dels resultats dels participants dels Workshop de 
Pavia amb els resultats obtinguts en la present tesina, el valor característic no només 
depèn de la variabilitat inherent del terreny i de l’assaig utilitzat sinó també, de la 
transformació del paràmetre mesurat al paràmetre de disseny. 
 

Respecte el mètode de càlcul dels estats límits segons l’Eurocodi 7 i el Codi Tècnic de 
l’Edificació: 

 La principal diferència entre un mètode i l’altre és la utilització dels factors parcials de 
seguretat. Mentre el CTE utilitza un factor de seguretat global, reduint la resistència 
del terreny, l’EC7 amb l’Annex Espanyol utilitza factors de majoració de càrrega i 
minoració de resistència adequats a la situació que s’estigui analitzant (Enfocament de 
Projecte 2). 
 

 En el cas de disseny de fonamentacions superficials, els factors de majoració de 
càrregues i minoració de resistències presentats a l’Annex Espanyol de l’Eurocodi 
donen resultats consistents amb la normativa que s’aplica actualment a l’Estat 
Espanyol (CTE). 
 

 En el cas de disseny de fonamentacions profundes, l’Eurocodi 7 defineix perfectament 
la resistència a l’enfonsament a partir d’assaigs de càrrega de pilons deixant sense 
desenvolupar del tot el càlcul de capacitat portant a partir d’assajos de camp. Per 
aquest motiu, en actuacions futures, es podrien plantejar i unificar mètodes de càlcul 
de resistència de punta i fuste un cop es tenen els paràmetres resistents del terreny. 
 

 En el cas de fonamentacions profundes en argiles es fa servir el mateix mètode de 
càlcul segons l’EC7 o segons el CTE. En el present cas, s’obté una diferència de 1.50 m 
sent inferior a longitud calculada pel CTE. Per aquest motiu, i tal i com s’ha comentat al 
punt anterior, seria necessari la definició de mètodes de càlcul de resistència a 
l’enfonsament a partir d’assajos de camp que s’adaptin millor a la pràctica espanyola. 
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Respecte els nous mètodes d’obtenció de valors característics del terreny: 

 L’EC7 WK separa les classes geotècniques de les conseqüències de ruptura, cosa que el 
vigent Eurocodi barreja. La discriminació entre classes i conseqüències és important 
perquè el procediment de càlcul – kAL1 i kAL2 – depèn de per quina classe i 
conseqüència es dissenya.  
 

 Prèviament a utilitzar el mètode kAL1 o kAL2 és necessari tenir definida les unitats 
geotècniques i tendència de les propietats del terreny. 
 

 Ambdós mètodes de càlculs donen valors característics del terreny consistents amb 
aquells que seleccionaria un enginyer amb experiència amb l’avantatge que, la 
subjectivitat no entra dins del procés de selecció. 
 

 El nivell de càlcul kAL1 dóna valors característics més prudents, que s’allunyen més de 
la mitjana dels assajos que el nivell de càlcul kAL2. Aquest fet és degut a que, el nivell 
de càlcul kAL1 implica terrenys més senzills on normalment es fan menys assajos de 
reconeixement de terreny. 
 

 El tractament estadístic plantejat als mètodes kAL1 i kAL2 s’ha aplicat als paràmetres 
que es fan servir per al càlcul de l’Estat Límit Últim o de Servei. A l’EC7 WK no està 
estipulat si aquest tractament s’ha de fer sobre els paràmetres de disseny o els 
paràmetres obtinguts dels assajos. Posteriors estudis podrien avaluar la influència 
d’aplicar els mètodes kAL1 i kAL2 sobre els paràmetres de disseny o sobre els 
paràmetres obtinguts dels assajos per, poder estipular sobre quins paràmetres s’han 
d’aplicar el tractament estadístic. 
 

 En la present tesina no s’ha analitzat la influència de la variabilitat de transformació, 
aspecte que s’ha vist important a l’hora del disseny geotècnic. Posteriors estudis 
podrien anar encaminats a avaluar aquest aspecte i, tal i com s’està començant a fer 
amb el mètode d’anàlisi kAL3 introduir-la a l’estimació del valor característic. 
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