
Projecte de Callús. Comparació econòmica 

 

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

convencionals o construïts in situ. 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 la fonamentació seleccionada, podem considerar que la 

fonamentació de Callús és un 131% més cara inicialment construïda prefabricada que si es 

construeix in situ actual.  

 

Callús 

Foundations economic comparison 

Construction items 

  

Prefab. In situ 

Earthworks Excavation 170,23 92,45 

Transport 38,31 45,54 

Foundations Spread 

footing 

1386,30 551,11 

Total 1594,85 689,10 

 

Taula 1. Comparació econòmica de les fonamentacions (Callús). Gràfic 1. Comparació econòmica 

de les fonamentacions (Callús). 

  

a) Sabata aïllada  

La sabata aïllada és molt més cara prefabricada que construïda in situ (1386,99 € vs. 551,11 €).  

Això és degut a varis factors. El primer d’aquests és que les sabates prefabricades són molt més 

cares que les sabates construïdes in situ. Només el preu de la construcció de la sabata 

prefabricada és més del doble del preu de la sabata construïda in situ (1180,00 € vs. 499,91 €). 

Tot i que la qualitat d’una sabata prefabricada normalment és superior que una construïda in situ 

pels controls de qualitat que passa. 

 

El segon factor és la baixa repetibilitat. En aquest projecte només hi han quatre sabates i per tant 

els costos de transport i maquinària es divideixen entre quatre unitats, cosa que encareix el preu 
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de la sabata. I també s’ha experimentat que l’empresa prefabricadora fa descomptes depenent de 

la quantitat d’unitats que se li compra.  

 

Un tercer factor és l’estandardització. Segons els càlculs, seria necessària una sabata de mides 

2,20 x 2,20 metres. Però l’empresa prefabricadora de sabates només té tres mides. I d’aquestes 

ens interessa només la de base 2,00 metres i la de 2,40 metres. Està clar que escollirem la sabata 

que ens asseguri que aguanta les càrregues del projecte. Però una sabata de base 2,00 metres 

costa 699,66 €. En canvi, una sabata de base 2,40 metres costa 1.180,00 €. És una diferència 

considerable (480,34 €) que es repetirà per la quantitat de sabates que tinguem en el nostre 

projecte. Cal comentar que aquests preus només contemplen el material i no tenen inclosos els 

impostos. 

 

Per tant, si primer dissenyem una fonamentació i llavors intentem trobar un fonament prefabricat 

que s’hi adapti, molt probablement s’haurà de sobredimensionar la fonamentació i resulti més 

car. I més a Espanya que no hi ha masses opcions. Una millor opció hagués sigut dissenyar 

l’edifici i la fonamentació tenint en compte les opcions de fonaments prefabricats que hi ha en el 

mercat. Això ho faria més viable. 

 

b) Són els fonaments prefabricats del projecte de Callús més cars? 

Si, en aquest cas la opció prefabricada és molt més cara. 

  

Les sabates prefabricades són rarament utilitzades en vivenda. El motiu principal és el seu preu. 

És un producte car encara que té uns bons avantatges. Cal destacar la seva alta qualitat i 

seguretat en costos, temps i qualitat. També és més ràpida de construir a obra. 

 

En el sector industrial i agrícola s’utilitzen les sabates prefabricades perquè els surten a compte. 

Això és degut a que les càrregues dels edificis són més homogènies i no elevades i s’instal·len 

en terrenys bons. I finalment, l’empresa que construeix l’edifici normalment també construeix 

les sabates, així que pot optimitzar costos. 

 


