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Resum 

Un dels objectius prioritaris que es tenia abans de realitzar el present projecte era de 

comprovar si realment sortia a compte incentivar la construcció utilitzant la tecnologia de 

perfils prims, deixant així una mica de banda la utilització de perfils tradicionals (IPE, HEB, 

RHS, etc), molt majoritàriament utilitzats actualment.  

Per tant, un cop dissenyada i calculada la nau industrial utilitzant dues tipologies 

constructives diferents, és moment de presentar-ne un pressupost d’execució del projecte i 

una anàlisi de viabilitat de cada proposta, ajudant-se del pes total en kg de cada opció 

proporcionat pel programa Diamonds. 

D’aquesta manera, amb els kg d’acer necessaris per a portar a terme cada proposta i 

juntament amb certes consideracions addicionals, es podrà determinar si realment surt a 

compte aplicar la tecnologia de perfils prims en la construcció d’una nau industrial com la 

portada a terme en aquest projecte i finalment, es podran treure conclusions sobre el 

potencial i presència que poden tenir aquests perfils en el disseny i càlcul estructural dels 

pròxims anys. 
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1.  Pressupost de redacció del projecte 

El pressupost desglossat a continuació fa referència al cost de confecció del present 

projecte per part de l’enginyer responsable del projecte: 

ETAPA O ACTIVITAT 
DESCRIPCIÓ DEL TREBALL 

REALITZAT 

PREU / 

HORA (€/h) 
HORES 

TOTAL 

(€) 

Anàlisi del projecte 

Plantejament del projecte i de 

les possibles opcions 

constructives a utilitzar 

40 100 4000 

Modelització de les 

estructures en 

Diamonds 

Determinació de càrregues, 

perfils a utilitzar i esforços 

resultants 

40 150 6000 

Càlcul d’unions  
Determinació de la validesa de 

les unions 
40 200 8000 

Estudi de la viabilitat 

de cada alternativa. 

Estudi mediambiental 

Estudi de quina opció és més 

viable de cara a construïr la nau 

projectada. 

40 80 3200 

Confecció dels plànols 
Elaboració dels plànols del 

projecte 
20 140 2800 

Amortització del 

suport informàtic 

Costos adquisició: Amortització 

del 15% del 

cost 

d’adquisició 

- 5100 
Diamonds: 15000 € 

CidJoint: 3000 € 

SolidWorks: 16000 € 

Altres despeses 

(desplaçaments, 

reunions, impressions 

etc.) 

- - - 500 

TOTAL (€) 
   

29600 

Fig. 1.1. Pressupost de redacció del projecte 

Nota: Cal tenir en compte que les quantitats exposades a continuació fan referència a la 

redacció, modelatge i càlcul de les dues alternatives. És a dir, el preu mostrat és el total per 

a la redacció de les dues alternatives de projecte.  
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2. Estudi de la viabilitat del projecte 

Per tal de veure quina alternativa és més viable, s’ha estudiat els kg d’acer necessaris per 

tal de portar a terme el projecte.  

Mitjançant el Diamonds, s’han obtingut els pesos de cadascuna de les barres que conformen 

l’estructura. 

Per al cas de la nau amb estructura tubular (no s’adjunta tota la taula per no allargar 

innecessàriament l’annex): 

BARRA PERFIL MATERIAL LONGITUD (mm) PES (kg) 

1 RHS 300x200x10 Acero S355 2350 340,71 

2 RHS 300x200x10 Acero S355 2350 340,71 

3 SHS 140x140x8 Acero S355 2737 86,02 

4 SHS 140x140x8 Acero S355 5019 157,83 

5 SHS 140x140x8 Acero S355 5019 157,59 

6 SHS 140x140x8 Acero S355 5019 157,83 

8 SHS 140x140x8 Acero S355 5019 157,75 

9 SHS 140x140x8 Acero S355 5019 157,75 

10 SHS 140x140x8 Acero S355 5019 157,75 

…. 
    

1059 SHS 100x100x3 Acero S355 6000 53,73 

1060 SHS 100x100x3 Acero S355 6000 53,73 

TOTAL 
  

4766134 119730,09 

 

Taula. 2.1. Pes total de l’estructura modelada amb perfils tubulars RHS o SHS 
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Per al cas de la nau dissenyada amb la tecnologia de perfils prims, es té: 

BARRA PERFIL MATERIAL LONGITUD (mm) PES (kg) 

1 C350x3 Acero S250GD+Z 2737 66,87 

2 C350x3 Acero S250GD+Z 5019 122,69 

3 C350x3 Acero S250GD+Z 5019 122,5 

4 C350x3 Acero S250GD+Z 5019 122,69 

6 C350x3 Acero S250GD+Z 5019 122,63 

7 C350x3 Acero S250GD+Z 5019 122,63 

8 C350x3 Acero S250GD+Z 5019 122,63 

9 C350x3 Acero S250GD+Z 2737 66,87 

….. 
    

1271 C375x4 Acero S250GD+Z 1312,4 390,36 

1272 C375x4 Acero S250GD+Z 437,5 390,36 

TOTAL 
  

5108324 73426,11 

Taula. 2.2. Pes total de l’estructura amb perfils prims 

2.1.  Anàlisi de la viabilitat de cada alternativa  

2.1.1.  Pes total de cada alternativa 

El pes total de l’estructura modelada amb Diamonds en les dues alternatives considerades 

és el següent: 

 [kg] 

PES TOTAL AMB PERFILS TUBULARS 119730,09 

PES TOTAL AMB PERFILS PRIMS 73426,11 
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Degut a la quantitat de cargols, separadors i plaques auxiliars que es necessiten en la nau 

dissenyada amb perfils prims, s’adopta un 10% extra per aquestes partides: 

 [kg] 

PES TOTAL AMB PERFILS TUBULARS 119730,09 

PES TOTAL AMB PERFILS PRIMS 80768,72 

 

Si es divideixen els valors anteriors s’obté: 

        

         
               

Per tant, es pot afirmar que el pes de l’estructura en perfils prims és el 67,46% del pes amb 

l’opció de perfils tubulars RHS o SHS. Vist des d’un altre punt de vista, es pot veure que 

l’estructura en perfils prims és un 32,54% més lleugera que la opció amb perfils tubulars. 

Així, des del punt de vista de pes total de l’estructura, l’opció més viable seria la de perfils 

prims. 

2.1.2. Preu dels perfils utilitzats 

Per tal d’obtenir el preu en [€/kg] de cada tipologia de perfils d’acer utilitzat s’utilitzarà el 

generador de preus de CYPE Ingenieros.  

En principi, a l’hora de valorar els preus que aporta el programa s’ha de tenir en compte que 

el valor econòmic de cadascuna de les partides que figuren al Generador de Preus de la 

Construcció de CYPE Ingenieros és un preu de referència, en el qual es té en compte una 

sèrie de condicionants que es poden conèixer amb anticipació a la realització d’una obra. 

Aquests condicionants aconsegueixen oferir una aproximació al preu real i són els següents: 

 Província 

 Superfície construïda i superfície de planta 

 Nombre de plantes per sobre i per sota de rasant 

 Accessibilitat  

 Topografia 

 Situació del mercat immobiliari 

 Tipus de projecte 

 Situació respecte a altres edificacions 
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El generador de preus permet personalitzar aquests condicionants amb els valors del 

projecte, i per tant s’obté el valors més real. No obstant, existeixen altres condicionants que 

mai es podran preveure a priori, doncs depenen de relacions particulars entre el fabricant i el 

constructor, com poden ser descomptes, formes de pagament, fidelitat, increments de 

descompte per volum de compra, etc. D’altra banda, encara que els preus dels productes de 

cases comercials estan proporcionats pel propi fabricant, aquest fet no suposa per part seva 

un compromís de manteniment de les seves tarifes, ni una política general de distribució.   

Un cop introduïts els paràmetres del projecte a realitzar en aquest cas, aquests queden 

mostrats a la pantalla inicial obtenint la següent informació: 

 

Fig. 2.1. Dades del projecte introduïdes al generador de preus (Font: [13]) 

Un dels problemes que s’ha trobat a l’hora de realitzar aquest annex ha estat la impossibilitat 

de trobar el preu d’un pilar o biga en perfils prims (a la base de dades de CYPE no n’hi ha 

cap). Per tal de comparar els preus es necessitava obtenir un preu del mateix element per a 

cadascuna de les variants estructurals adoptades.  

Finalment, però, es van trobar els preus de corretges, tant pel que fa a perfils tubulars com a 

perfils prims. L’únic aspecte a tenir en compte serà que només estava disponible la qualitat 

de l’acer per perfils prims S235, quan en el projecte s’ha utilitzat la S250 (la diferència de 

preu seria molt poca). 
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D’aquesta manera es tindrà una relació de costos dels perfils, de la mateixa manera que 

s’ha fet amb els pesos totals de les estructures.  

Els preus de partida per a un pilar, biga o corretja per al cas de perfils tubulars RHS o SHS, 

entre altres, serà: 

 

Fig. 2.2. Preus desglossats per al cas de corretja amb perfil tubular (Font: [13]) 

Els preus de partida per a un pilar, biga o corretja per al cas d’un perfil prim, serà: 

 

Fig. 2.3. Pantalla principal de IDEA StatiCa (Font: [13]) 
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Si es divideixen els valors del cost total en ambdues opcions, s’obté: 

    

    
               

Per tant, es pot afirmar que el pes de l’estructura en perfils prims és més cara que  l’opció de 

perfils tubulars RHS o SHS.  

2.1.3. Cost total de les estructures 

Assumint que els preus anteriors marquen un preu de partida vàlid per a tots els elements 

de l’estructura, per saber el cost total de les estructures només cal fer la següent operació. 

OPCIÓ CONSIDERADA PES TOTAL [kg] PREU [€/kg] PREU TOTAL [€] 

PERFILS TUBULARS 119730,09 2,54 304114,43 

PERFILS PRIMS 80768,72 3,24 261690,66 

 

Així, en global es pot afirmar que la nau concebuda mitjançant la tecnologia de perfils prims 

és un 13,95% més barata que l’opció més tradicional amb perfils tubulars RHS o SHS. 

 


