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ESTUDI GEOTÈCNIC
A falta d’un estudi geotècnic de la parcel·la, es parteix del 
MAPA GEOLÒGIC DEL PLA DE BARCELONA on s’especifica les diferents 
tipologies de sediments de la ciutat per zones. En aquest cas, 
el solar se situa a la plana de Barcelona, entre la serra de 
Collserola, els deltes i la franja litoral on el substrat està 
sempre format per sediments pliocens.

La formació plistocena está formada per la repetició cíclica 
de:
- Argila vermella compacta. És freqüent la presència de graves 
disperses i de nòduls calcaris. Càrregues admissibles: qa = 
2,5 - 4,0kg/cm2.
- Llims grogosos, que constitueixen un “loess” de tipus 
mediterrani. També són freqüents els nòduls calcaris amb forma 
irregular que a la part alta del nivell poden soldar-se formant 
“cervell de gat”. Càrregues admissibles: qa = 1,5 - 2,5kg/cm2.
- Crosta de calcària rosada, “tortorà”, normalment de espessor 
entre 20-30cm i excepcionalment de més de un metre. Sol ser 
irregular en extensió i potència i no sempre hi apareix. Es 
recomana evitar la fonamentació directa per perill de rotura 
del tortorà. Càrregues admissibles: qa = 1,5 - 2,5kg/cm2.

Popularment es coneix aquesta formació amb el nom de “Tricicle” 
ja que aquesta sèrie se sol repetir tres vegades, tot i que no 
sempre hi apareixen els tres nivells descrits. A més a més, dins 
d’aquests nivells s’hi poden trobar graves de pissarra. 
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CONCLUSIONS
Al tractar-se d’un terreny tan heterogeni, amb diferents càrregues 
admissibles i que conté crostes que solen ser irregulars i de 
poc gruix es decideix optar per una fonamentació profunda a 
partir de pilots que treballaran per fust (flotants). El seu pes 
propi es considerarà que es transmetrà al terreny per punta, de 
manera que les càrregues procedents de l’edificació seran les 
forces a tenir en compte en el seu dimensionat. 
No es considerarà necessari realitzar un recalçament a la 
fonamentació de la façana a conservar ja que se suposa que pel 
fet de buidar tota l’estructura interior ha perdut gran part 
de la càrrega i per tant se’n pot prescindir. De tota manera 
s’unirà l’encepat a la fonamentació preexistent per tal de 
repartir millor les càrregues i també s’arriostrarà amb el 
pilar oposat per tal d’absorvir millor el moment que s’origina 
de l’excentricitat del pilar.

PREDIMENSIONAT
- PILOTS: Per fer-ne el dimensionat se seguirà el procés 
marcat pel CTE_DB_SE-C i es tindrà en compte la capacitat 
estructural del piló. Es verificarà segons els estats límits 
últims d’estabilitat global, d’enfonsament, de trencament 
per arrencada i de trencament horitzontal del terreny sota 
càrregues del piló. La solució més òptima pel disseny dels 
pilons serà un diàmetre únic per a tots i simplement en variarà 
la longitud (mínim 6m) o s’augmentarà la quantitat d’armat en 
les zones més sol·licitades. El fet de situar-se a zones amb 
un nivell freàtic proper a la superfície s’ha de considerar la 
possibilitat de utilitzar llots bentonítics en el moment de la 
seva construcció per tal de facilitar-ne el procés. 
 Es considera:

 - Ø40

 - cada pilot serà capaç de suportar 50-80T/cm2

 → per al pòrtic estudiat, amb un axil màxim de 112T, seràn 

necessaris 3 pilots.

- ENCEPATS: Seran els encarregats de transmete les càrregues 
del pilar als diferents pilots i fer-los treballar de forma 
solidària. Per aquesta raó es faran rígids. Com que els pilars 
aniran ancorats mitjançant esparrecs d’ancoratge, el cantell ja 
sortirà dimensionat d’aquest càlcul per tal de facilitar-ne la 
construcció. A l’hora de càlcular l’armadura es farà
- BIGA CENTRADORA: Els encepats de 2 pilots s’arriostraran en 
el sentit perpendicular als pilots mitjançant bigues entre 
encepats de forma que aquestes puguin absorbir moments provocats 
per petites excentricitats. En el cas d’encepats de 3 pilots 
s’arriostraran cada dos o tres en sentit perpendicular al pòrtic 
per ajudar a travar l’estructura davant una empenta horitzontal. 
En el cas puntual de la façana protegida, els encepats tindran 
una excentricitat gran ja que el pilar no estarà centrat i per 
tant serà bàsic arriostrar-les en sentit perpendicular per tal 
d’absorbir els moments que s’hi generaran. 

FONAMENTACIÓ

FONAMENTACIÓ TIPUS FONAMENTACIÓ PILAR PARAL·LEL A FAÇANA CONSERVADA ARMADURA TIPUS PER A ENCEPAT RÍGID DE TRES PILOTS

SISTEMA CONSTRUCTIU DE L’ESTRUCTURA

PERN DE CONNEXIÓ UTILITZADA EN PANTALLES DE FORMIGÓ

S’intentarà arriostrar sempre 
que sigui possible per 
absorbir els moments causats 
per l’excentricitat.

DIMENSIONS MÍNIMES ENCEPATS:

La direcció de l’encepat anirà en 
funció de les forces predominants; 
perpendiculars a façana per absorbir 
la força del vent o paral·lels quan 
l’excentricitat és més gran (cas 
de l’annex d’instal·lacions).

PLANTA FONAMENTACIÓ

Encepat rígid: v màx < 2h
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