
Projecte de Banyoles. Comparació econòmica 

 

En els següent document s'exposa si són més cars els fonaments prefabricats respecte els 

fonaments semi-prefabricats. Per aquest fi, s'ha seleccionat un edifici altament industrialitzat 

construït a Catalunya i s'ha estudiat la seva fonamentació. També s'ha seleccionat un sistema de 

fonamentació prefabricat que es pogués construir en aquest edifici. S'ha seleccionat una part 

significativa de la fonamentació per fer aquest estudi. S'han confeccionat dos pressupostos: un 

del què costaria la part de fonamentació seleccionada si es construís prefabricada i un altre del 

què costaria construir-lo de la manera actual. S'ha utilitzat el banc de la construcció (BEDEC - 

2015) de l'ITeC. S'han analitzat les dades i se n'han tret conclusions. 

Si considerem només la part de fonamentació seleccionada, la versió prefabricada seria un 17% 

més cara inicialment que la fonamentació semi-prefabricada actual.  

 

 

 

Taula 1. Comparació econòmica de les fonamentacions (€) (Banyoles). Gràfic 1. Comparació 

econòmica de les fonamentacions (€) (Banyoles). 

  

a) Piló prefabricat  

Actualment hi han construïts pilons de  45 cm. I les bigues i les riostes estan 

sobredimensionades. Com més pes arriba als pilons, més grossos aquests són. Així que els 

pilons també estan sobredimensionats. Considerant el pes de la fonamentació prefabricada i les 

càrregues del projecte que arriben als fonaments amb uns pilons prefabricats de  30 cm hagués 

sigut suficient. 

 

A la següent taula s’està comparant un piló prefabricat de  30 cm de 19,00 metres de llarg 

amb un piló barrinat formigonat pel tub central de barrina de  45 cm de 14,10 metres de llarg. 

Com es pot observar, encara que el piló prefabricat tingui menys formigó, resulta més car 

Banyoles 

Foundations economic comparison (€)  

Construction items Prefab.  Semi-

Prefab. 

Earthworks  Excavation 34,75 78,84 

Transport 63,42 220,25 

Foundations Piles 4320,15 3151,65

Ground 

beam 

1145,78 1749,77

Tie beams 1010,56 414,82 

Total 6574,66 5615,33
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respecte el construït in situ. Això és degut, per una banda, per què la seva construcció és més 

cara (1176,29 € vs. 855,24 €). I per altra banda, el desplaçament, muntatge i desmuntatge a 

l’obra d’un equip de clavament de pilons prefabricats (7053,00 €) és més car que les d’un 

equip de perforació per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina CPI-

08 (4600,00 €). Tot i que la repercussió d’aquesta partida dependrà de la quantitat de pilons que 

hi hagi en el projecte; com més pilons, menys es notarà aquesta partida. I en construir un piló 

prefabricat disminueixen molt notablement les partides de moviments de terres i residus (1,63 € 

vs. 41,13 €). Però aquesta diferència no queda compensada per les altres partides.  

 

Economic comparison of a precast 

concrete pile and a cast-in-situ pile (€) 

Construction items Prefab.  In situ 

Earthworks, wastes and 

transport 

1,63 41,13 

Pile construction 1176,2

9 

855,24 

Transport, assembly and 

dismantling on site of the 

machinery.   

235,12 148,39 

Pile breaking 28,64 39,88 

Total 1441,6

8 

1091,6

8 

Taula 2. Comparació econòmica entre un piló prefabricat i un piló CPI-8 construït in situ. Gràfic 2. 

Comparació econòmica entre un piló prefabricat i un piló CPI-8 construït in situ. 

 

b) Biga de fonamentació 

La biga prefabricada seria més barata que la que hi ha actualment construïda, que és semi-

prefabricada. Això és degut a que la biga semi-prefabricada està sobredimensionada.  

 

c) Riostes prefabricades 

Encara que les riostes prefabricades tinguin unes mides més ajustades, surten molt més cares 

que construïdes in situ (1010,56 € vs. 414,82 €). Això és degut a que la seva construcció és més 

cara. Només la construcció de les riostes prefabricades costa gairebé el doble que les riostes 

construïdes in situ (678,04 € vs. 367,00 €). I llavors se li han d’afegir les partides de transport i 

d’instal·lació (275 €).  

d) Preu dels fonaments lineals 

Com hem vist, les bigues i les riostes construïdes in situ d’aquest projecte estan 

sobredimensionades. Però si no haguessin estat sobredimensionades, les bigues in situ serien 

més barates. Tal i com es pot veure a la següent taula, el metre cúbic de fonament prefabricat 
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per aquest projecte costaria al voltant dels 530 €/m3. Aquest preu inclouria el material, el 

transport i la instal·lació. Mentres que el metre cúbic de fonament construït in situ costa uns 160 

€/m3.  

 

Banyoles lineal foundations price 

Foundations Prefabricated Semi-prefabricated (real) 

  € m €/m m3 €/m3 € m €/m m3 €/m3 

Beam (in situ)          641,10 10,00 64,11 4,00 160,28 

Beam (prefab.) 1145,78 10,00 114,58 2,20 520,81 1023,81 10,02 102,18 1,93 531,85 

Tie beams 962,27 11,30 85,16 1,81 531,64 414,82 11,30 36,71 2,26 183,55 

Taula 3. Preu dels fonaments lineals de Banyoles. 

 

e) El problema de les diferents toleràncies dimensionals 

Com ja s’ha comentat anteriorment, és freqüent que sorgeixin problemes quan es construeixen 

fonaments in situ quan l’obra és prefabricada. El problema radica en que l’obra convencional i 

l’obra prefabricada no tenen les mateixes toleràncies dimensionals. L’obra convencional o 

construïda en obra tendeix a ser més imprecisa.  

 

En aquest projecte es varen intentar evitar aquests problemes dimensionals semi-prefabricant la 

fonamentació. Els pilons es van construir in situ, seguint les recomanacions de l’estudi 

geotècnic. I les bigues es varen semi-prefabricar. La part inferior de les bigues es va construir in 

situ per lligar els pilons. I la part superior de les bigues es va construir prefabricada per tal 

d’evitar possibles problemes de toleràncies dimensionals amb els mòduls. 

 

Però el sistema de col·locació de les bigues prefabricades sobre les rases va ser molt laboriós. I 

això va encarir el preu de les bigues. En el pressupost de l’empresa constructora està escrit que 

les bigues prefabricades varen costar 846,10 €/m3 (2008). En aquesta investigació, s’ha 

considerat que la part semi-prefabricada de les bigues costa  530 €/m3 perquè existeixen altres 

maneres de replantejar les bigues que són menys costoses. Els preus mencionats en aquest 

apartat inclouen la construcció de les bigues, el transport i la instal·lació. Però no inclouen el 

impost sobre el valor afegit.  

 

f) Si es prefabriquessin els fonaments del projecte de Banyoles, serien més cars que la 

fonamentació semi-prefabricada actual? 

Donat aquest projecte i la part de la fonamentació que s’ha estudiat, podem afirmar que una 

fonamentació prefabricada seria més cara. 

 

La competitivitat dels fonaments prefabricats respecte els construïts in situ variarà depenent del 



fonament. Com hem vist, el piló prefabricat resultaria un 33% més car que el construït in situ 

(tenint en compte l’excavació i el transport de terres i residus). La construcció d’aquest últim no 

va generar problemes a la resta de l’edifici. Per tant, ens trobem davant dos pilons que fan la 

mateixa funció fins ara i que un d’ells és més car que l’altre.     

 

Però en el cas dels fonaments prefabricats lineals, no utilitzar-los pot comportar una sèrie de 

partides que encareixin molt el preu final del fonament. I que per tant surti a compte utilitzar-

los. Ja hem vist que el metre cúbic de biga prefabricada és més car que el metre cúbic construït 

in situ (520,81 €/m3 vs. 160,28 €/m3). Però al final, les bigues prefabricades resultarien més 

barates. Això és degut a que les bigues semi-prefabricades estaven sobredimensionades i que el 

seu sistema de replanteig era laboriós.  

 

Les riostes sortirien molt més cares prefabricades que construïdes in situ (1010,56 € vs. 414,82 

€). Però tenint una visió general de la fonamentació sortiria a compte construir-les. A més a 

més, que la diferència del preu de les riostes prefabricades quedaria compensada per la de les 

bigues in situ. 

 

A més a més, una fonamentació prefabricada, com que té unes qualitats i unes toleràncies finals 

controlades de fàbrica, els imprevistos no són usuals; és una construcció molt més previsible i 

segura pel què fa referència als costos, al temps i a la qualitat. La seva instal·lació a obra és més 

ràpida, les condicions de treball dels treballadors són més bones i en general, tenen una millor 

qualitat, durabilitat i medi ambient. 

 


