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de uns 1000 metres quadrats i de uns 40
metres d’allargada per 26 metres
d’amplada. La diferencia de cota dins del
solar es de uns 30 cm als extrems més
allunyats i la pendent general en direcció
sud-oest amb desnivells inferiors al 1%.
Tot el solar es troba pavimentat.

1. INFORMACIONS
PRELIMINARS

.

Per encàrrec de l’AJUNTAMENT DE
SÚRIA, BERGA GEOCONSULTEC S.L.
ha dut a terme l’estudi dels materials del
subsol presents en el solar del Carrer Pius
Macià 13, cantonada amb el carrer Magí
Fàbrega del municipi de Súria.
BERGA GEOCONSULTEC, S.L. ha
realitzat i supervisat dos assaigs a
rotopercussió amb extracció de mostra
continua i tres assaigs amb penetròmetre
dinàmic , així com la inspecció visual dels
materials que conformen el subsòl del solar
estudiat i la zona en general.

1.3 Classificació SE-C, edificacions
Dins de la classificació del Document Bàsic
SE-C, les edificacions previstes són del
tipus C-1, corresponent a una edificació de
dues plantes amb extensió superior a 300
metres quadrats.

2. OBJECTIUS DE L’ESTUDI
Els objectius del present estudi són:
1. Coneixement de la naturalesa del
terreny.
2. Caracterització mecànica dels
diferents nivells que conformen el
subsòl.

1.1 Informació prèvia
Al solar en estudi es troba pavimentat i
reconvertit com a zona d’aparcament
municipal. En el seu lloc es projecta la
construcció de un edifici d’us social de
planta baixa i planta primera amb una
superfície superior als 300 metres quadrats.
1.2 Caracterització geomorfològica del
solar

3. Determinació de les càrregues
admissibles.
4. Avaluació dels assentaments
previsibles del terreny respecte les
càrregues calculades.
5. Determinació de l’existència del nivell
freàtic.

El terreny estudiat es troba al sud de
Súria a la zona dels Rastrells, entre el riu
Cardener i la carretera a Balsareny. Es
tracta de una àrea molt planera, situada a
uns 6 metres per sobre del llit del riu que
dona cap al sud a una ampla zona de camps
de conreu. El solar es situa a la confluència
dels carrers Magí Fàbregas i Pius Macià
tenint forma trapezoidal amb una superfície
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3. LITOLOGIA I GEOLOGIA
3.1 Geologia regional
L’àrea de Súria pertany geològicament
a la Depressió Terciària de l’Ebre En
aquesta conca, que abraça tota la zona
central de Catalunya, existeix una marcada
diferenciació entre les zones continentals i
les marines, que permet fer una divisió
entre tres grans sèries sedimentaries :
-Al Sud, una unitat de colors
vermellosos, fonamentalment de materials
grollers (conglomerats i gresos), que dona
els relleus més importants de la zona, com
Montserrat o Sant Llorenç del Munt.
-A la zona central, hi han els dipòsits
marins de l’Eocè inferior que esdevenen un
canvi lateral de fàcies amb els sediments
primers.
-Al Nord, i per sobre de la unitat
intermèdia, hi ha una altre fàcies,
fonamentalment detrítica i lacustre. En part
de l’Eocè superior i Oligocè.
Els materials que trobem a aquesta
zona, corresponen a la unitat de l’Eocè
d’origen lacustre, format per una successió
de paquets de margocalcàries i margues
amb nivells de guixos, fonamentalment de
colors grisencs i granats.
Posteriorment, ja al Quaternari,
s’instal·la la xarxa fluvial actual, amb
dipòsits al·luvials associats, així com terres
de rebliment antròpiques, degudes a
l’activitat humana.

squema geològic on es mostra Súria en respecte a
l’estructura de la Depressió Terciària de l’Ebre

3.2 Geologia dels materials

En el cas de la zona d’estudi els
materials per sota del solar estudiat són
nivells significatius de materials aportats,
seguit de dipòsits al·luvials grollers
associats a la primera terrassa del riu
Cardener, per sota dels quals, ja es troben
els dipòsits cimentats del Terciari. En
aquest sector, aquests materials corresponen
a roques carbonatades, majoritàriament
margoses amb el desenvolupament de
barres de gresos calcaris. Solen tenir colors
clars: diferents tonalites de gris amb
decoloracions ocres, rosades i verdoses,
segons l’oxidació.
El sòcol terciari, en aquest sector, pot
tenir potències superiors als 100 metres.

4.TREBALLS REALITZATS
Per tal d’assolir els objectius plantejats
en el següent estudi s’han realitzat una sèrie
de treballs de camp, duts a terme durant el
més de Juny del 2020.
El treball de camp va consistir en una
inspecció visual de la zona i els seus
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entorns. Es van estudiar els materials
presents a la zona, la seva disposició i les
propietats físiques amb la finalitat de
caracteritzar geotècnicament els materials
del subsol de solar, així com també:
- Realització de dos assaig a
rotopercussió amb extracció de
testimoni continu (S1 i S2) amb un
total de 15.00 metres.

4.1 Emplaçament dels treballs realitzats
Els sondejos realitzats es van situar
dins del solar, on estan previstes les futures
edificacions que motiven el present estudi.
Es van situar els punts de sondeig en
aquelles zones properes a la futura
fonamentació atenent a les zones
accessibles mitjançant la maquinària de
sondeig.

- Execució de tres assaigs amb
penetròmetre dinàmic superpesat
DPSH (P1 a P3). Total perforat de
23.20 metres.

Les cotes a les que es refereix el present
estudi han estat referenciades segons al
plànol topogràfic subministrat per la
direcció tècnica i de l’Institut Cartogràfic
de Catalunya.

- Extracció de mostres en tub
llevamostres estàndard i realització
de un assaig de resistència tipus
SPT.

5.CARACTERITZACIÓ

- Descripció i anotacions necessàries
del solar.
La descripció d’aquests assajos es
detalla en els annexes. A les següents taules
es presentes uns quadres amb les
profunditats assolides amb els sondeigs
realitzats i els assaigs de resistència i
mostreig

GEOTÈCNICA DELS MATERIALS
En funció de la resistència del terreny
obtinguda a partir dels sondejos realitzats,
tenint en compte també la informació
aportada per l’observació dels materials
presents a la zona i juntament amb la
informació geològica regional d’aquesta es
poden caracteritzar els següents nivells
geotècnics:
CAPA R: Nivell antròpic.

Taules. Profunditats assolides mitjançant els sondejos
realitzats i taula de mostreig i assaigs de resistència

Sondeig
S1
S2
P1
P2
P3

Assaigs

Inici
278,40
278,60
278,40
278,60
278,50

Profunditat
3,90
11,10
6,80
5,60
10,80

Cota d’inici

Final
274,50
267,50
271,60
273,00
267,70

Nº Cops i
mostreig

SPT1 (S1)

-1.00

4+3+4+3

Testimoni1 (S2)

-3.50

Mostra M1

Testimoni2 (S2)

-10.70

Mostra M2
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Nivell superficial en el que s’han inclòs
tots aquells materials on no hi és
recomanable la fonamentació. En aquest
sentit en formen part tant els nivells de
rebliment utilitzats per terraplenar la finca
en el passat i els nivells de paviment
actuals.
Per sota el paviment hi han sorres amb
grava angulosa i fragments de runa seguit
de gresos molt fragmentats. El conjunt te un
gruix de uns 3 metres aproximadament i
apareix a tots els sondeigs. Aquest material
té una consistència fluixa, aspecte caòtic i
desordenat.
L’assaig SPT dona un número de cops
N30 de 7 i als assaigs amb penetròmetre el
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número es irregular de 0 cops a 18 amb
tendència a esser mes fluix a la base i més
compactat a sostre.

CAPA A: Graves amb matriu
Geometria: Es troba per sota de la capa R,
i representa el membre de granulometria
grollera de la fàcies de canal de l’antic llit
del riu Cardener. Es detecta als sondeigs
amb un gruix de entre 7 i 8 metres.
Materials : Ho formen graves de litologia
carbonatada i menorment granítica bastant
arrodonides de mida mitja a grollera amb
matriu de sorra i llim. Esporàdicament
també es troben blocs i còdols i nivells
decimètrics de sorres interestratificades.
Mostra de laboratori M1. Passa UNE 2 del
24.5% i passa UNE 0.08 del 10,7%.
Presència residual de fins amb un índex de
plasticitat de 2,1. Tipus de sòl: GP-GM i
A-1-a, amb predomini volumètric de la
mida grava mitja a grollera.
Resistència moderada a elevada. Als
assaigs penetròmetrics es poden acceptar
mitges de 25 cops, amb màxims superiors a
50 en el cas de trobar-se a un nivell de
blocs i mínims de 8 en petites barres
sorrenques.
En base als valors d’assaigs de camp i de
laboratori, es pot determinar:

Materials: Ho formen una alternança
d’estrats ben consolidats i cimentats de
diferents tipus de margues ( margocalcàries
de color gris verdós
barres de gres
carbonatat (calcarenites) decimètriques amb
la base erosiva. La seqüencia, vista en els
afloraments és granocreixent. La proporció
de gresos augmenta a sostre. Geometria
tabular amb marcats plans d’estratificació.
La sèrie es troba inclinada al Sud i sud-est
amb un cabussament de entre 20 a 30 graus.
Resistència elevada, Nspt =50 als primers
40 cm. S’ha de tenir en compte que el
primer mig metre d’aquest material es troba
humit, alterat i parcialment fragmentat. La
consistència és de roca tova a moderada.
En base als valors d’assaigs de camp i de
laboratori, es pot determinar:
Densitat: 2.40 t/m3
Cohesió: > 0.5 kg/cm²
Angle de fregament intern: 30º

5.1 Classificació SE-C, terrenys

Segons la classificació del SEC-C aquest
terreny es classificaria com a T-2.
Taules de classificació del tipus de construcció i grup del
terreny.

Densitat: 2.20 t/m3
Cohesió: 0.00 kg/cm²
Angle de fregament intern: 35º
GRUP DE TERRENY

CAPA B: Sòcol Terciari. Margues i gresos
Geometria: Es troba per sota de la capa A
a profunditats entorn els 10.60 a 10.80
metres i correspon al sòcol rocós de la zona.
Per geologia regional, se sap que poden
atansar desenes de metres.
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Descripció

T-1

Terrenys
favorables

T-2

Terrenys
intermitjos

T-3

Terrenys
desfavorables

Zona estudi

X

5

Expedient nº 02981

Plaça Europa nº 5, soterrani 1
(08600) Berga
Telf i Fax 93 822 1896 - 649864120

TIPUS DE CONSTRUCCIÓ
Zona estudi

Malgrat això, s’haurà de prendre mesures
d’estabilització, al realitzar excavacions en
els materials del nivell R i A, degut a la
molt baixa cohesió d’aquests trams. Es
recomana no realitzar excavacions en
talussos de més de un metre i amb una curta
exposició d’aquests a la intempèrie.

Tipus

Descripció

C-0

< 4 plantes i sup.
cons <300 m2

C-1

< 4 plantes

C-2

4 a 10 plantes

A la taula de Paràmetres del sòl es
presenten les característiques dels materials
del subsòl.

C-3

11 a 20 plantes

8. AGRESSIVITAT

C-4

> 20 plantes

X

6. HIDROLOGIA: NIVELL
FREÀTIC I PERMEABILITAT
Es detecta el nivell freàtic a una
profunditat de entre 7,20 a 7,40 metres. La
capa portant és la capa A, que a nivell local
constitueix un aqüífer lliure. La cota
absoluta del nivell freàtic estaria sobre els
271 metres, una mica per sobre del nivell
d’aigua del riu Cardener.
Dades orientatives de permeabilitat:
Permeabilitat nivell R : 10-2 a 10-3 cm/s
Permeabilitat nivell A : 10-1 a 10-2 cm/s
Permeabilitat nivell B: <10-7 cm/s, tot i que
pot presentar permeabilitat secundaria, per
fisuració, a favor de les discontinuïtats de la
roca (diàclasis i plans d’estratificació).

En quant a l’agressivitat respecte al
formigó s’analitza per una banda
l’agressivitat dels sòls sobre els que es
preveu
que
pugui
recolzar-se
la
fonamentació, així com l’agressivitat de
l’aigua del nivell freàtic en cas d’aparèixer.
Pel que fa a l’aigua no s’ha realitzat
analítica per la dificultat d’extreure`n
mostra i per que a la cota a on es presenta el
nivell freàtic, no es preveu afeccions a la
futura fonamentació.
En quant als sòls s’ha detectat la
presència de sulfats tant a la capa A com
a la capa B. La quantitat de sulfats
detectada va de entre 1438 a 1541 mg per
kilogram de sòl sec. Aquesta quantitat no
arriba al límit per indicar una agressivitat
dèbil al formigó, però no es descarta que en
altres punts del solar pugui arribar a 2
grams per kilogram de sòl sec.

7. ESTABILITAT DE TALUSSOS
El solar estudiat es pràcticament pla, i no
presenta inclinacions superiors als 15º i
per tant, no cal un estudi especial
d’estabilitat de talús.
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Taula d’agressivitat d’aigua i sols EHE.”Instrucción de
hormigón estructural”

Taula. Risc sísmic *(g representa l’acceleració de
la gravetat)

ab

Grau d’agressivitat H2O

Paràmetres

Dèbil

Mig

Fort

Ph

6,5-5,5

5,5-4,5

<4,5

Magnesi (Mg2+) mg/l

300-1000

1000-3000

>3000

Amoni (NH4+) mg/l

15-30

30-60

>60

Sulfat (SO42-) mg/l

200-600

600-3000

>3000

CO2 mg/l

15-40

40-100

>100

Residu sec

75-150

50-75

<50

K

Tipus de
terreny

Coeficient

C

Nivell
A

0.04g* 1.0

III

1.6

Nivell
B

0.04g* 1.0

I

1.0

Sòls
Acidesa Baumann-Gully

>20

ppm SO42+

2000-3000

3000-12000

>12000

9. EXPANSIVITAT

11. FORMULACIONS

11.1 Fonamentació
material cohesius

A partir de l’observació
i les
característiques litològiques dels materials
presents al subsòl no s’esperen efectes
d’expansivitat a la zona d’influència de la
fonamentació, donat que el material de la
capa A no té plasticitat i el de la capa B es
troba fortament cimentat.

directa

en

Terzaghi
va
determinar
una
fonamentació directa encastada en el
terreny tenint en compte el pes de terra que
confina el fonament:

1
q a = cN c + γZN q + γBN w
2

10. RISC SÍSMIC
On:

A partir de la informació obtinguda
de la norma sísmica per a la construcció
NCSR-02, s’exposen a continuació les
característiques sísmiques en funció de la
zona estudiada i del tipus de materials
apareguts:
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q d = capacitat de càrrega límit
c = cohesió del sòl
γ = Pes volumètric del sòl
Z = profunditat de la fonamentació
B = ample de la sabata
N c , N q , N w = factors de càrrega en funció de
l’angle de fregament.
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11.2 Fonamentació
materials granulars

directa

en

Per al càlcul d’una fonamentació sobre
materials granulars s’utilitzaran les
següents fórmules en funció dels cops dels
assaigs SPT, l’ample de la fonamentació i
l’assentament que admet l’estructura.

Pel càlcul de l’assentament previsible
s’utilitzarà la següent fórmula (Schleicher):

S0=K q b(1-v2)/E
On:
S = assentament previsible
v = coeficient de Poison
K =factor de forma
q= càrrega.
b= ample sabata.
E= mòdul elàstic

(N × S)
qa =
8
( N × S )  ( B + 0.3) 
qa =
×
12
 B 

11.4 Càlcul de l’assentament previsible

2

la primera per a B<1.20 m i la segona per a B>1.20

11.3 Fonamentacions profundes
Segons el Document Bàsic del Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE) el càlcul
d’una fonamentació profunda a partir
d’assaigs SPT “in situ” es pot realitzar a
partir de les formules:
Pilots
Resistència en punta:
Rp= fn· NSPT

12.ESTUDI DE LA FONAMENTACIÓ
El tipus de geometria que presenta el
subsol de la finca condiciona la
fonamentació. La primera capa adient per a
fonamentar és la capa A i aquesta es troba a
fondàries de entre 2,90 i 3.20 metres a sota
el paviment actual. A aquestes fondàries i ja
que no es preveu planta de soterrani les
possibilitats de fonamentació es redueixen a
semiprofunda (pous de formigó pobre) o
profunda (pilons o micropilons). En
general, la fonamentació per pous en
profunditats superiors als 2,5 metres, sol
sortir
menys
econòmica
que
la
fonamentació per micropilons o pilons. El
criteri per validar qualsevol tipus de
fonamentació resta a decisió de la direcció
tècnica.

fn= 0,2 pilots in situ
Nspt= valor mitjà entre els valors de la zona activa inferior
(3 diàmetres i la zona passiva superior (6 diàmetres).

FONAMENTACIÓ
A LA CAPA A

Resistència fregament:

Es podrà realitzar una fonamentació
semiprofunda amb sabates recolzades
sobre pous de formigó pobre encastats a
la capa A (mínim 50 cms) per transmetre
al terreny unes tensions de treball de 2.30

Rf=2,5 · NSPT

Estudi geotècnic al Carrer Pius Macià, 13.
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Kg/cm2 en el cas de fonamentar
mitjançant sabates aïllades (1,5 x 1,5 m) i
de 2.00 Kg/cm2 en el cas de fer-ho
mitjançant sabates corregudes (0.6 m
amplada).
Factor de seguretat aplicat Fs=3.
FONAMENTACIÓ PROFUNDA A LA
CAPA A
Micropilons
Els micropilons s’haurien d’encastar com a
mínim sis diàmetres dins la capa A. En
aquest cas, caldrà tenir en compte els
següents valors:
Resistència per fregament:
Nivell R: 0.05 kg/cm²
Nivell A: 1.30 kg/cm²
Nivell B: 1.80 kg/cm²
Resistència per punta:
Nivell A: 25 kg/cm²
Nivell B: 35 kg/cm²
A la pràctica, en micropilons, el càlcul de
la resistència en punta es considera un 15%
de la resistència de fregament. Els valors
donats no tenen reflectit el factor de
seguretat. Normalment s’aplica un FS=2.

assaig SPT i laboratori), els assentaments
previsibles per els valors de càrrega
admissible seran inferiors a 2 cm en el cas
de fonamentar a la capa A mitjançant
sabates.

12.4 Paràmetres del sòl.
Els paràmetres característics dels
materials presents al solar es citen a
continuació:
Taula. Paràmetres del sòl

Nivell

( γ)

(Cu)

(φ)

R

Nivell R

1.90
g/cm3

0.00
Kg/cm2

20

Bona

Nivell A

2.20
g/cm3

0.00
Kg/cm2

35

Bona

Nivell B

2.40
g/cm3

>0.50
Kg/cm2

30

Dificultosa

On:
y = densitat
Cu = cohesió
φ= angle de fregament
R = Excavabilitat

12.4 Ripabilitat / Excavabilitat.
Fonamentació de la grua.
En cas de col·locar una grua, el seu
fonament caldrà recolzar-lo sobre els
materials del nivell A i dimensionar-lo per
transmetre al terreny unes tensions de
treball de fins a 2.00 Kg/cm2

Els treballs que es realitzin en el nivell R
i A es podran dur a terme mitjançant
maquinària ordinària de moviment de
terres. En cas d’excavació al nivell B,
exigirà de maquinària potent, tipus martell
pneumàtic.
Excavació talús

12.3 Assentaments.

Aplicant la formula d’alçades crítiques.

Aplicant la fórmula de Schleicher,
considerant les dimensions de les sabates i
uns mòduls de deformació migs (extret dels
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Hc= (4c/p) * tg (45º + (phi/2))
c= cohesió
p= pes específic del terreny
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Phi= angle de fricció intern

Obtenim valors de talussos estables en
l’excavació superiors a 4 metres al nivell
B. Els nivells R i A al no tenir cohesió
significativa son inestables a la vertical.

Un cop efectuada la excavació i/o la
obertura de les rases de fonamentació, es
convenient
que
se’ns
comuniqui
ràpidament, per poder reconèixer el
terreny, com indica el Codi Tècnic de la
Edificació.

12.5 Nivell freàtic.
S’ha detectat la presència del nivell
freàtic a cota aproximada 271,0 m (cota
absoluta).

BERGA

GEOCONSULTEC

S.L.,

resta a la seva disposició per qualsevol
dubte del present estudi.

Dades orientatives de permeabilitat:
Permeabilitat nivell R : 10-2 a 10-3 cm/s

A Berga, 07 de Juliol de 2020

Permeabilitat nivell A : 10-1 a 10-2 cm/s
Permeabilitat nivell B: <10-7 cm/s

12.6 Agressivitat.
Donat la presencia de sulfats a les
capes A i B amb una quantitat propera al
protocol
d’agressivitat
dèbil,
es
recomana que s’afegeixin additius
sulforesistents
al
formigó
de
fonamentació.
A continuació s’ha realitzat un quadre on
es mostren els diferents nivells geotècnics
amb les seves profunditats:

JOAN GRAU PRAT
GEÒLEG
Col. Nº 3893

Taula. Cotes

Capa R
Capa A
Capa B

Sostre
Base
Sostre
Base
Sostre
Base

S1/P1
278,40
275,50
275,50
Continua

S2/2
P3
278,60
278,50
275,50
275,30
275,50
275,30
267,80
267,90
267,80
267,90
Continua Continua

Estudi geotècnic al Carrer Pius Macià, 13.
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ANNEXOS
Annex 1: Mapes i plànols de situació
Annex 2: Descripció dels assajos realitzats
Annex 3: Resultats dels assaigs de camp
Annex 4: Perfils geotècnics
Annex 5: Resultats dels assaigs de
laboratori
Annex fotogràfic
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ANNEX 1:
Plànols de situació
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SITUACIÓ GEOLÒGICA

ICC 1/30000

POmc. Margues amb intercalacions de calcàries. Oligocè

Qt1. Primera Terrassa al·luvial. Llims sorres i graves. Quaternari.
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PLÀNOL DE SITUACIÓ DE PUNTS D'INVESTIGACIÓ
Exp. 02981. Estudi Geotècnic al Carrer Píus Macià, 13. SÚRIA
Sondeig a rotació i percussió a testimoni
Sondeig amb penetròmetre dinàmic DPSH

M

ag
í

Fà

br
eg
a

P2 / S2

Pi
us

M

ac
ià

C/

C/

278,60

Pe
rfil

B

P3
278,51

fil A
Per

278,39

S1

278,38

P1
1

5m

10 m

0
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ANNEX 2:
Descripció dels assajos realitzats
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ASSAIGS DE CAMP

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA TIPUS DPSH

El penetròmetre dinàmic tipus DPSH es basa en introduir
un tren de varillatge a percussió, de 32 mm de diàmetre amb

massa

Penetrometre
dinàmic tipus
DPSH

una punta perduda o recuperable de 20 cm2. El mètode de

intèrval de
caiguda

treball consisteix en determinar el nombre de cops necessaris
per introduir 20 cm el varillatge en el terreny (N20) mitjançant
els cops produïts per una maça de 635 Kg de pes i una altura
de caiguda de 75cm.
varilles de
sondeig

L'assaig es dóna per finalitzada quan s'ha assolit la
profunditat desitjada, quan tres valors consecutius siguin iguals
o superiors als 75 cops o bé quan per a 100 cops s'hagin avançat
únicament 20 cm.

punta
perduda

ASSAIG DE PENETRACIÓ DINÀMICA TIPUS SPT

L'assaig es porta a terme mitjançant un extractor de mostres bipartit com el que es figura a
continuació. Per a la realització de l'assaig cal que l'extractor de mostres estigui net tant per l'interior
com per l'exterior i que la punta no presenti danys o defectes. Un cop assolida la profunditat a la que
es vol dur a terme l'assaig (mitjançant un sondeig), s'introdueix la cullera SPT unida al varillatge.
A partir d'aquí s'introdueix la cullera SPT una longitud de 150 mm, anotant en nombre de cops
necessari. Es continuarà introduint fins que penetri 30 cm més anotant el nombre de cops donats en
cada interval de 15 cm. El nombre de cops requerit per penetrar aquests 30 cm es denominarà com la
resistència a la penetració estàndard o N30.
S'anomenarà R quant el nombre de cops requerits per a la penetració, o per a qualsevol dels
intervals de 15 cm, sigui superior a 50 cops.
Les mostres extretes s'introduiran en recipients hermètics en els que s'anotarà la localització, denominació
del sondeig, data, número de mostra, profunditat de l'assaig i resistència a la penetració del terreny.

orificis

cap d'acoplament
al varillatge

76 mm

bola d'acer

35 mm

Cullera bipartida
per a la realització
d'assajos SPT

457 mm

tub bipartit

51 mm

152 mm

punta

BERGA GEOCONSULTEC S.L.

ASSAIGS DE CAMP

SONDEIG A ROTACIÓ HELICOÏDAL

Per als sondejos la sonda utilitzada és una TP-30 de
TECOINSA amb barrina helicoide de 95 mm de diàmetre. Aquest
tipus de sondeig permet l'observació directa dels materials del
subsòl a través dels "ripis" que surten per la boca del sondeig
gràcies al seu caràcter helicoide.
Durant la seva execució es realitza la presa de mostres
en els diferents nivells travessats, ja siguin mostres inalterades,
SPT, aigua freàtica etc., així com l'emplaçament de la perforació,
data de realització, equip i personal que el realitza, descripció
dels materials travessats i totes les observacions que es creguin
rellevants).

MOSTRES INALTERADES I REPRESENTATIVES

En els sondeig s'ha pres mostres dels diferents nivells travessats. La presa de mostres es realitza mitjançant
l'utillatge de l'extracció de mostres inalterades o de l'assaig SPT, o bé dels materials extrets directament a través
de la barrina de perforació helicoide. Seguint la nomenclatura de la Norma NTE-CEG "Estudios Geotécnicos", les
mostres són del tipus:

Tipus de
Mostres

I

Denominació

Inalterada (I)

III

Representativa (S)

IV

Ripis (R)

Forma d'extracció
Llevamostres de paret
gruixuda de 5.9 cm de
diàmetre
Llevamostres bipartit de
l'assaig SPT
Mitjançant l'ascens per l'hèlice

Característiques
Manté inalterades les
propietats mecàniques del
terreny en el seu estat natural
Manté inalterada la humitat
del terreny en el seu estat
natural
Mostra la naturalesa del
terreny

Cada grau engloba les característiques del tipus de mostra posterior. El nombre i tipus de mostres a obtenir
dependrà del tipus de campanya de reconeixement i de les exigències del terreny.
Les mostres han estat portades al laboratori en un termini màxim de 24 hores després de la seva extracció,
per al seu emmagatzematge i conservació, fins al moment de realitzar els assaigs, segons Norma UNE 103100/95

BERGA GEOCONSULTEC S.L.

LABORATORI: ASSAIGS D'IDENTIFICACIÓ

ANÀLISI GRANULOMÈTRIC PER TAMISAT

Es tracta d'un assaig molt utilitzat per a identificar els sòls. El seu resultat és la corba
granulomètrica en la que es representa en abscisses les mides de gra de les partícules (en
escala logarítmica) i en ordenades els tants per cent en pes del sòl que passen per els
diferents tamisos de la sèrie utilitzada en l'assaig, fins a 0.08 mm.
Les utilitats de la corba granulomètrica són:
1. La classificació dels sòls granulars i la determinació del seu
origen geològic.
2. L'obtenció de paràmetres que caracteritzen la mostra com
poden ser entre d'altres el diàmetre eficaç o el coeficient
d'uniformitat.
L'assaig granulomètric es pot dur a terme amb qualsevol tipus de mostra, ja sigui
alterada o inalterada.
Representació de
l'assaig granulomètric
per tamissat

DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG

Tots els límits es defineixen pels valors de la humitat (expressats en
%), corresponents a estats convencionals definits com una frontera entre els
diferents tipus de comportament dels sòls cohesius.
El límit líquid (Wl) es defineix com la humitat que el sòl necessita
per passar del camp plàstic al líquid. S'utilitza, entre d'altres coses per a
la identificació i classificació de sòls cohesius, es poden fer estimacions en
problemes de consolidació...
El límit plàstic (Wp) es defineix com la humitat que necessita el sòl
per passar d'un estat semisòlid a un estat plàstic.
De la resta entre el límit líquid i el límit plàstic dóna lloc a l'índex de

Aparell que s'utilitza
per a la realització
del límit líquid: Cullera de
Casagrande i acanalador.

plasticitat (Ip) que sutilitza igual que el límit líquid en la classificació de sòls
fins i estimacions empíriques del canvi potencial de volum en argiles.

0

Wr
Sòlid

Wp
Semi
sòlid

Límit de
retracció

Plàstic
Límit
plàstic

W

Wl
Líquid

Recta de les humitats: Es representen els canvis de
comportament que pot experimentar un sòl depenent
de la humitat que contingui.

Límit
líquid

BERGA GEOCONSULTEC, S.L.

LABORATORI: ASSAIGS DE RESISTÈNCIA

ASSAIG DE COMPRESSIÓ SIMPLE

És l'assaig més utilitzat en la caracterització de la resistència a la
compressió dels sòls cohesius. En la seva execució es procedeix a carregar una
proveta de sòl amb rapidesa i, en el cas d'argiles impermeables, equival a un
assaig sense drenatge. Com a resultat obtenim una corba de tensió - deformació
axial. Aquesta corba presenta un màxim en ordenades que representa la màxima
tensió que suporta la mostra, és a dir, la "resistència a la compressió simple".
L'abcisa és la deformació axial que s'ha produít en el procés de càrrega fins a
la ruptura.
Així doncs, obtenim informació de la càrrega admissible del sòl, de l'angle
de trencament, de l'angle de fregament i de la cohesió. També ens dóna informació
del tipus de comportamnent de la mostra (líquid, sòlid, semisòlid...).
És un assaig que es pot realitzar sobre mostres de sòls cohesius de
consistència mitjana, ferma o molt ferma, inalterades o poc alterades, així com
sòls cohesius recompactats.
Premsa utilitzada en l'assaig de
compressió simple en sòls.

ASSAIG DE PRESSIÓ D'INFLAMENT EN EDÒMETRE

Lassaig consisteix en determinar la pressió d'inflament d'un
sòl cohesiu en edòmetre, entenent aquesta com "la pressió vertical

Comparador

necessària per a mantenir sense canvi de volum, una proveta
confinada lateralment quan s'inunda d'aigua". És d'aplicació tant en
mostres inalterades com representatives.

Cel·lula de consolidació
Sistema de palanca

Per a una bona interpretació de l'assaig és necessari conèixer:
1. Humitat inicial i final de la proveta.
2. Densitat seca inicial.
3. Pressió d'inflament

de kPa (1N/mm 2 = 10 3 kPa).

4. Un gràfic en el % d'inflament en ordenades i la pressió en
kPa en abscisses.
Al resultat d'aquest assaig li afecten molt les condicions

Càrrega aplicada

ambientals que es donen en la preparació de la mostra.
L'edòmetre també sutilitza per a estudiar la consolidació

Elements fonamentals en la
realització de l'assaig edomètric.

dels sòls i determinar les característiques de deformabilitat d'aquests.

BERGA GEOCONSULTEC, S.L.

LABORATORI: ASSAIGS QUÍMICS

CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA

Existeixen dos mètodes per a la seva obtenció:
1. El mètode de l'aigua oxigenada: S'obté una aproximació del valor de contingut de matèria orgànica en el
sòl. L'aigua oxigenada ataca l'humus i la matèria orgànica coloidal, però la seva acció sobre la matèria
orgànica no descomposada és només limitada. El resultat de l'assaig és la diferencia entre en pes de la
mostra inicial i la mostra lliure en matèria orgànica.
2. El permenganat potàssic ens dóna una determinació més exacta que l'aigua oxigenada, ja que elimina
tota la matèria orgànica de la mostra.

ASSAIGS QUÍMICS: CONTINGUT DE SULFATS SOLUBLES EN UN SÒL

La seva determinació consisteix en obtenir la proporció de sulfats solubles en aigua, passant-los a dissolució
mitjançant agitació amb aigua i precipitant després els sulfats dissolts (procedents del sòl) amb una dissolució de
clorur bàric. El procediment seguit és l'habitual en qualsevol gravimetria.
El seu resultat sexpressa, normalment en % de sulfats solubles. també es pot expressar en % en guix aplicant
un factor de correcció.
En cas de necessitar conèixer de forma ràpida si el sòl conté sulfats o no, es pot fer un assaig qualitatiu que
valora la presència de sulfats però no es valor exacte de contingut.

ASSAIGS QUÍMICS: DETERMINACIÓ DEL pH

A partir d'una dissolució, en la que s'ha procedit a l'agitació i dispersió del sòl en aigua desmineralitzada,
es mesura en el pH de la pròpia dissolució. El procediment és el seguit habitualment en un laboratori de química.

BERGA GEOCONSULTEC, S.L.
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ANNEX 3:
Resultat dels assajos de camp
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Referència de l'estudi:

Exp. 02981

Data: 05-06- 2020

Carrer Píus Macià, 13. SÚRIA

Rotació i percussió Maquinària TECOINSA TP-30

ESTRATIGRAFIA I RESULTATS D' ASSAIGS DEL SONDEIG

S1

Característiques

Descripció del sòl

Fotografies del sondeig

Paviment asfàltic

Barreja de blocs, runes
amb nuclis argilosos
Rebliments de
consistència irregular
de molt fluixa a moderada

1m

Assaigs SPT i
Mostreig

0,10

Cota d'inici de sondeig: 278,40 m

Nivell

Diàmetre
revestiment mm

Diàmetre
perforació mm.

Rrecuperació %

0m

Escala en metres

Cotes en metres

sondeig

SPT
7

2m

A 2.90 metres apareix
restes de geotextil
3m

2,90

Graves, bolos, còdols amb
matriu de sorra i llim. Dens
82

76

3,30
4m

FI DE SONDEIG

5m
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Referència de l'estudi:

Exp. 02981

Data: 19-06- 2020

Carrer Píus Macià, 13. SÚRIA

Rotació i percussió Maquinària TECOINSA TP-30

ESTRATIGRAFIA I RESULTATS D' ASSAIGS DEL SONDEIG

S2

Característiques

Descripció del sòl

Assaigs SPT i
Mostreig

0,15

Cota d'inici de sondeig: 278,60 m

Nivell

Nivell freàtic

Diàmetre
revestiment mm

Diàmetre
perforació mm.

Rrecuperació %

0m

Escala en metres

Cotes en metres

sondeig

Fotografies del sondeig

Paviment asfàltic

Barreja de blocs, runes
amb nuclis argilosos
Rebliments de
consistència irregular
de molt fluixa a moderada

1m

2m

3m

3,10

M1

Graves, bolos, còdols amb
matriu de sorra i llim. Dens

4m

5m

S'alternen paquets de sorres
mitges a grolleres

6m

7m

Nivell freàtic a 7,40 metres
8m

Resistència guanyant en
profunditat

9m

10 m

10,80
Gresos carbonatats amb traces

11 m

77

76

11,10

M2

de guix. Sòcol rocós

Estudi geotècnic al Carrer Pius Macià, 13.
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Resultats de Penetròmetre
Tipus DPSH
Informe: Exp- 02981 Referència. P1 Carrer Pius Macià, 13. Súria
Cota d'inici: 278,40 m
Data realització: 05-06-2020

N20 Número de cops DPSH

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0

Número de cops

Material

14
7
7
18
8
3
4
7
5
6
0
0
10
16
9
5
45
68
89
74
70
79
80
62
77
45
24
26
34
47
39
44
49
100

Paviment

Simbología

0

Rebliments de consistència
molt fluixa a moderada
Estructura desordenada

Profunditat (m)

Profunditat

Graves i blocs amb
matriu.
Dens i elevat fregament
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20

30

40

50

60

70

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0

20

80

90

100
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Resultats de Penetròmetre
Tipus DPSH
Informe: Exp- 02981 Referència. P2 Carrer Pius Macià, 13. Súria
Cota d'inici: 278,60 m
Data realització: 05-06-2020

N20 Número de cops DPSH

0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0

Número de cops

Material

26
11
17
11
11
10
6
4
4
1
5
4
2
2
1
4
8
18
31
42
64
79
42
55
69
89
78
100

Paviment

0

Simbología

Sostre del rebliment
compactat
Rebliments de consistència
molt fluixa a moderada

Profunditat (m)

Profunditat

Estructura desordenada

Graves i blocs amb
matriu.
Dens i elevat fregament
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20

30

40

50

60

70

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0

21

80

90

100
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Resultats de Penetròmetre
Tipus DPSH
Informe: Exp- 02981 Referència. P3 Carrer Pius Macià, 13. Súria
Cota d'inici: 278,50 m
Data realització: 05-06-2020

N20 Número de cops DPSH
Número de cops NF

Material

Simbología

0,2
15
Paviment
0,4
8
0,6
10
0,8
12
Sostre del rebliment
1,0
10
compactat
1,2
10
1,4
5
Rebliments de consistència
1,6
12
molt fluixa a moderada
1,8
4
2,0
10
Estructura desordenada
2,2
7
2,4
1
2,6
5
2,8
4
3,0
4
3,2
12
3,4
25
3,6
15
3,8
7
4,0
3
Graves i blocs amb
4,2
6
matriu.
4,4
19
Dens i elevat fregament
4,6
18
4,8
26
5,0
31
Alternança de graves
5,2
45
amb paquets de
5,4
38
sorres
5,6
26
5,8
21
6,0
23
6,2
31
6,4
34
6,6
21
6,8
18
7,0
10
7,2
12
Nivell freàtic a 7,20 metres
7,4
17
7,6
24
7,8
22
8,0
21
8,2
18
8,4
18
8,6
14
8,8
37
9,0
52
9,2
28
9,4
20
9,6
21
9,8
34
10,0
28
10,2
33
10,4
49
Estudi geotècnic
al Carrer Pius Macià, 13.
-SÚRIA10,6
59
10,8
100
11,0
Gresos. Sòcol rocós

0
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
9,8
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,0

10

20

30

40

50

60

70

Profunditat (m)

Profunditat

22

80

90

100
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ANNEX 4:
Perfils geotècnics
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PERFILS GEOTÈCNICS ENTRE PUNTS D'INVESTIGACIÓ
Exp. 02981. Estudi Geotècnic al Carrer Píus Macià, 13. SÚRIA

S1/P1

P3

Perfil A

278
276
274

NF

272
270
268
266

Perfil B

P2 / S2

P3

278
276
274

NF

272
270
268
266

Capa R
Capa A
Capa B

Paviments i rebliments arenosos amb fragments de runa
Graves, còdols i algun blocs amb matriu de sorra i llim

Gresos carbonatats. Sòcol rocós
1

5m

10 m

0

Estudi geotècnic al Carrer Pius Macià, 13.
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ANNEX 5:
Resultat dels assajos de laboratori
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TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG
Segons Norma UNE 66803/89

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

Identificació de l’informe: N14936/1

CIF: B-62786371

Pàgina 1 de 3

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.
L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a w w w .gencat.cat i a w w w .codigotecnico.org.
Dades del peticionari:

0938 BERGA PERFOCONSULTEC, S.C.P.
NIF: J-63641005

Camí de Can Ballús S-63, P.I. La Valldan

Súria
S-2 de 3,5 a 4,1 m
Origen: Portada pel peticionari

Altres referències de la m ostra:

26/06/2020
Testimoni Continu

Data de recepció:
Tipus de m ostra:

N14936/1

Referència donada pel tractam ent en el nostre laboratori:
Envolcall:

Bos s a de plàs tic

Tf: 93 8221896

EXP 02981

Identificació de la m ostra donada pel peticionari:
Referència donada pel peticionari:

08600 - Berga

Dim ensions / pes: 3 kg

Descripció de la m ostra:

Grava grollera a fina amb predomini del còdols de rocam carbonàtic ben
arrodonits, de formes subesfèriques a discoidals, amb sorra i graveta i matriu
argilosa llimosa. Color gris. Bastant sec.

Treballs sol·licitats i realitzats:
X Granulometria per tamis s at s egons UNE 103101/95
X Determinació dels límits líquid i plàs tic s egons UNE 103103/94 i UNE 103104/93
X Determinació del contingut en s ulfats solubles s egons UNE 83963/2008 i UNE103202/95

Resultats dels assaigs:

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.
GP-GM
A-1-a (0)

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS:
En la realització dels assaigs s'ha fet ús de tota la mostra: NO QUEDA SOBRANT.
H IS T Ò R IC

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setem bre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Am bit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.
Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Am bit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs com plem entaris de resistència i deform ació de roques.
Declaració Responsable núm . L0600006 presentada el 17 de m arç de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novem bre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Els càlculs i actes presents han estat realitzades am b el program a de càlcul i softw are elaborat integram ent per
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe:
Signatari

02/07/2020

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371
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Identificació de l’informe: N14936/1

Segons Norma UNE 66803/89

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT
Data d'inici de l'assaig:

UNE 103101/95
Data finalització d'assaig: 30/06/2020

29/06/2020

Tamís UNE
Retingut
Designació i obertura tamís parcial
(mm)
(g)
100
0,0
80
0,0
63
0,0
50
0,0
40
271,2
25
1129,2
20
202,6
12,5
361,09
10
133,54
6,3
216,87
5
72,23
2
199,47
1,25
10,63
0,4
20,62
0,16
21,85
0,08
7,90

Retingut
tamis total
(g)
0,0
0,0
0,0
0,0
271,2
1129,2
202,6
361,09
133,54
216,87
72,23
199,47
82,01
159,08
168,57
60,95

Passa en mostra total
(g)
(%)
3423,7
100,0
3423,7
100,0
3423,7
100,0
3423,7
100,0
3152,5
92,1
2023,3
59,1
1820,7
53,2
1459,6
42,6
1326,1
38,7
1109,2
32,4
1037,0
30,3
837,5
24,5
755,5
22,1
596,4
17,4
427,9
12,5
366,9
10,7

Humitat higroscòpica
de la fracció inferior a 2 mm
Refer. tara P108
t+S+A
83,62
t+S
83,27
t
15,61
Humitat higroscòpica
0,52
Factor de correcció: f
0,9949

Factor de correcció f 1 =
Factor de correcció f 2 =

g
g
g
%

1,0000
7,7148

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

0,01

0,10

1,00
1

10,00
10

100

100,00
100

Mida de les partícules en mm

90
80

% que passa

70
60
50
40
30
20
10
0
40

25 20 12,5 10

Coeficient d'uniformitat Cu:
Coeficient de corbatura Cc:

6,3 5

2

1,25

0,40

0,16

0,08

Tamís UNE

560,0
17,2

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG
ASSAIGS DE PLASTICITAT:
LIMIT LÍQUID
UNE 103103/94

LÍMITS D'ATTERBERG
LIMIT PLÀSTIC

Límit líquid:

15
32,90
30,74
18,00
12,74
2,16
17,0

16,0

11
39,95
36,59
17,78
18,81
3,36
17,9
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13,9

25,00
24,02
16,91
7,11
0,98
13,8

60

50

70

80

28,11
26,85
17,90
8,95
1,26
14,1

2,1

Índex de plasticitat:

% d'humitat
30
40

20

10

UNE 103104/94

LIMIT PLÀSTIC T+S+A (g)
T+S (g)
T (g)
Sòl (g)
Aigua (g)
Humitat (%)

Límit plàstic:

10

Nº de cops

CIF: B-62786371

29/06/2020
30/06/2020

Data d'inici de realització de l'assaig:
Data finalització de l'assaig:
Nº de cops
T+S+A (g)
T+S (g)
T (g)
Sòl (g)
Aigua (g)
Humitat (%)

Tf. : 93 776 59 41

Identificació de l’informe: N14936/1

Segons Norma UNE 66803/89

LIMIT LÍQUID

08760 - MARTORELL

90

100

20

30
40

Índex de plasticitat

70

100

CL

60

CH

A-7-6

A-6

Classificació Casagrande

50
40

Classificació H.R.B.

30

MH/OH

mostra

A-7-5

20
10

CL-

A-5

A-4

0
0

10

20
ML/OL

30

40

50

60

70

80

90

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
pH de la suspensió:
7,8
Data inici assaig:
29-06-20
Data final assaig:

100

Lím it líquid

UNE 103202/95 i UNE 83963/2008

Resultat:

PRESÈNCIA

30-06-20

Determinació quantitatiu segons norma UNE 83963/2008
Data inici d' assaig: 30/06/2020

Mass a de s òl as sajat, en g
% de m aterial que pass a pel UNE 2:

Data f inalització d'assaig: 01/07/2020

20,31
24,5

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO42+ ):
Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO42+ ):

0,59
0,14

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
0,12 %
Expres sat en SO3-:
0,31 %
Expres sat en CaSO4 · 2H2O:
Expres sat en m g SO42- pe r kg sòl se c:
1438
Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG
Segons Norma UNE 66803/89

08760 - MARTORELL

Tf. : 93 776 59 41

CIF: B-62786371
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Identificació de l’informe: N14936/2

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.
L'abas t d'actuació inclós a les De claracions Re sponsable s ins crite s a l'Agè ncia de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de
Catalunya) i al Registre Ge ne ral de l Codi Tècnic de l'Edificació e s pot cons ultar a w w w .ge ncat.cat i a w w w .codigotecnico.org.
Dades de l peticionari:

0938 BERGA PERFOCONSULTEC, S.C.P.
NIF: J-63641005

Camí de Can Ballús S-63, P.I. La Valldan

Súria
S-2 de 10,7 a 11,0 m
Orige n: Portada pel peticionari

Altres re ferèncie s de la m ostra:

26/06/2020
Testimoni Continu

Data de rece pció:
Tipus de m os tra:

N14936/2

Refe rè ncia donada pel tractam ent e n e l nos tre laboratori:
Envolcall:

Boss a de plàstic

Tf: 93 8221896

EXP 02981

Identificació de la m os tra donada pel peticionari:
Refe rè ncia donada pel pe ticionari:

08600 - Berga

Dim e ns ions / pes : Fragments de tes timoni de 7,5 cm de diàmetre

Des cripció de la m ostra:

Gres calcari - calcària arenosa de color gris una mica blavós, ben cimentat (Roca)

Treballs sol·licitats i realitzats:

X Determinació del contingut en s ulfats s olubles segons UNE 83963/2008 i UNE103202/95

Resultats dels assaigs:

(Nota 1)

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.

OBSERVACIONS:
(Nota 1: Assaig fet previa trituració de la roca fins que passa per l'UNE 2)
SOBRANT:

En el laboratori resta mostra s obrant de tipus representatiu emmagatzemat convenientment.
Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aques t s obrant serà des truït a partir de la data:

02/08/2020

H IS T Ò R IC

His tòric: Laboratori Acre ditat pe r DGAP, Re solució de 7 de se te m bre de 2005 (Ref.06046GTL05(B)
Am bit d'as saigs de laboratori de geotècnia (GTL), as saigs bàsics.
Laboratori Acre ditat per DGQEiRH, Re solució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)
Am bit d'ass aigs de laboratori de ge otè cnia (GTL), ass aigs com plem e ntaris de res istència i deform ació de roques .
De claració Re sponsable núm . L0600006 pre se ntada e l 17 de m arç de 2010 a la Generalitat de Catalunya.
De claració Re sponsable núm L0600016 prese ntada e l 02 de juny de 2010 a la Ge ne ralitat de Catalunya.
De claració Re sponsable núm L0600199 pre se ntada e l 02 de juliol de 2012 a la Ge ne ralitat de Catalunya.
De claració Res ponsable núm L0600212 pres entada e l 31 de ge ne r de 2013 a la Ge ne ralitat de Catalunya.
De claració Re sponsable núm L0600224 pre se ntada e l 08 de novem bre de 2013 a la Ge ne ralitat de Catalunya.
Els càlculs i actes pres ents han e stat realitzades am b el program a de càlcul i softw are e laborat integram e nt pe r
TERRES LCT,SLL en re vis ió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe:
Signatari

02/07/2020

Josep Maria Tella Ros
Director del Laboratori

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

TERRES

Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.

Ctera. de Piera, nº 33 – local D

INFORME D'ASSAIG
Segons Norma UNE 66803/89

08760 - MARTORELL

CIF: B-62786371

Identificació de l’informe: N14936/2

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95
pH de la suspensió:
8,5
Data inici assaig: 29-06-20
Data final assaig:

Tf. : 93 776 59 41

Pàgina 2 de 2

UNE 103202/95 i UNE 83963/2008

Resultat:

PRESÈNCIA

30-06-20

Determinació quantitatiu segons norma UNE 83963/2008
Data inici d' assaig: 30/06/2020

Massa de sòl assajat, en g
% de material que passa pel UNE 2:

Data finalització d'assaig: 01/07/2020

31,79
100,0

RESULTATS
Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO42+):
Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO42+):

0,15
0,15

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:
0,13 %
Expressat en SO3-:
Expressat en CaSO4 · 2H2O:
0,33 %
Expressat en m g SO42- per kg sòl sec:
1541

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada.

Expedient nº 02981

Plaça Europa nº 5, soterrani 1
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Telf i Fax 93 822 1896 - 649864120

ANNEX FOTOGRÀFIC

Estudi geotècnic al Carrer Pius Macià, 13.
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Expedient nº 02981

Plaça Europa nº 5, soterrani 1
(08600) Berga
Telf i Fax 93 822 1896 - 649864120

Foto 1. Treballs de realització del sondeig S1

Foto 3. Ubicació del sondeig DPSH P1

Foto 2. Treballs de realització del sondeig S2

Foto 4. Ubicació del sondeig DPSH P2

Foto 6 . Mostra de l’assaig SPT1
Foto 5. Ubicació del sondeig DPSH P3
Estudi geotècnic al Carrer Pius Macià, 13.
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