
El predimensionat dels fonaments està realitzat agafant com a premisa un estudi 
geotècinc d'un solar pròxim al emplaçament real del projecte. Per tant, es considerà que 
posseeix unes característiques similars. 
Segons l'estudi les dues primeres capes estan formades per replè i sorres de gra mitjà 
i per tant no es consideren aptes per a recolzar-hi una cimentació superficial. És per 
això que s'ha decidit utilitzar cimentació profunda amb pilotis flotants emportats a 
l'estrat B que ofereix suficient característiques resistents per suportar les càrregues de 
l'edificació. Exceptuant de la part en la que hi ha el soterrani, on s'utilitzarà una llosa 
de fonamentació per assegurar-ne l'estanqueïtat, ja que el nivell freàtic es troba a 
només 4,5 metres de profunditat. El predimensionat dels pilotis s'ha fet utilitzant com 
a referencia la capacitat resistent del terreny segons el geotècnic i el dels encepats 
seguint l'establert a l'antiga normativa NTE-CPE.

GEOTÈCNIC

El terreny està format per 4 capes de diferents característiques:

R: Formada per terres de replé, sorrenques amb vidres, plàstics... Poc compactades.
A: Conté sorres de gra fi a mig i de color marró/groguenc. Seques i poc compactades.
B: La penúltima capa està formada per sorres heterométriques i graves amb escassa 
matriu llimosa. Saturades i mitjanament ben empaquetades.
C:Formada per sorres de color ocre amb graves disperses, saturades i ben 

empaquetades.

PREDIMENSIONAT PILOTIS Ø45
Càrrega per fust: Nfust= P x Qfust x 1m= (2xπx22,5) x 0,33 x 100= 4.665,27 kg/ml 
= 46,65 kN/ml

Càrrega en punta: Npunta= A x Qpunta = (π x 22,52) x 17,6= 27.991 kg = 279,91 kN

Càrrega pilotis: Nfust x L + Npunta = 46,65 x 10 + 279,91= 746,43 kN

Grups de pilotis: 

2=1.492,82 kN 
3=2.239,83 kN
4=2.986,44 kN

Predimensionat encepat: segons taules NTE (veure detall)
Predimensionat Bigues arriostrament (segons NTE):

Cantell: L/12
Ample: L/20

SISTEMA CONTENCIÓ SOTERRANI:
Les condicions resistents per al mur pantalla també s'han extret del estudi geotècnic:
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CAPACITAT RESISTENT DEL TERRENY PER A PILOTIS

CAPA TIPUS DE SÓL VALOR MIG DE 
N 

CÀRREGA EN 
PUNTA

CÀRREGA PER 
FUST

A GRANULAR 11 --- 0,14 kg/cm2

B GRANULAR 26 17,6 Kg/cm2 0,33 kg/cm2

C GRANULAR 35 23,8 Kg/cm2 0,45 kg/cm2

CAPACITAT RESISTENT DEL TERRENY PER A MURS

CAPA TIPUS DE SÓL VALOR MIG DE 
N 

CÀRREGA EN 
PUNTA

CÀRREGA PER 
FUST

A GRANULAR 11 --- 0,1 kg/cm2

B GRANULAR 26 12,1 Kg/cm2 0,33 kg/cm2

C GRANULAR 35 16,3 Kg/cm2 0,45 kg/cm2

Les condicions per la solució constructiva s'extreuen del CTE DB HS 1 segons 
les condicions del mur:

D4:Drenatge i evacuació:calen canaletes de recollida d'aigua en la cambra del 
mur connectades a la xarxa de sanejament.

V1: Ventil.lació: Calen obertures de ventilació a les parts superiors i inferiors del 
mur interior i ventilar-ne el local on s'hi situen aquestes obertures amb un cabal 
mínim de 0,7 l/s cada m2 de superfície útil. La distància màxima entre obertures 
de contigües no ha de ser major de 5 metres. 

CONDICIONS LLOSA DE SUPRESSIÓ
Segons el CTE DB HS1 les condicions que s'exigeixen a una llosa de supresió en 
contacte amb el nivell freàtic  i amb la permeabilitat del terreny que tenim en 
el nostre cas són:

C2 : Quan la construcció es realitza insitu s'haurà de fer amb formigó de 
retracció moderada.
C3: Realitzar hidrofugat complementari del sòl mitjançant un  producte 
líquid, que tapi els porus de la part superior de la llosa.
S2: Segellat de les juntes del sòl amb bandes dde PVC o perfils de cautxú 
expansiu.
S3: Segellat de les trobades entre el sòl i els murs amb bandes PVC, perfils 
de cautxú expansius o amb bentonita sòdica.

DIMENSIONAT COL.LECTORS

Fonamentació
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COL.LECTORS AIGÜES NEGRES

EDIFICI ÚS PLANTES UDs TOTAL
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Apartaments 5 40 200

Cuines 5 10 50

Cuina PB 1 12 12

Banys PB 1 15 15

Bugaderia 1 24 24

TOTAL 301
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Habitacions 4 56 224

Clíniques 1 4 4

Vestuaris 1 26 26

Serveis 1 4 4

TOTAL 258

COL.LECTORS AIGÜES GRISES

EDIFICI ÚS PLANTES UDs TOTAL

RE Apartaments 5 4 20

RD Habitacions 4 10 40

COL.LECTORS AIGÜES PLUVIALS

EDIFICI M2 DE PROJECCIÓ DE COBERTA

RE 572 M2

RD 591 M2

Dimensionat col.lectors

Negres: diàm. 125mm 1% (fins a 390 UDs)
Grises:  diàm. 90mm 1% (fins a 96UDs)
Pluvials: diàm. 160mm 1% (fins a 614m2)
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