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En document del projecte quantificarem de la manera més precisa possible el 

costos del projecte i veurem quins costos tindrem en compte i quins no amb una 

clara justificació.   

En el projecte tindrem en compte els costos estructural que analitzarem de forma 

detallada veient l’estat d’amidaments  i els honoraris corresponents a la confecció 

d’aquest amb tots els detalls dels costos assignats a cada tasca. No 

considerarem els costos associats a les plaques solars degut a que només hem 

realitzat un estudi de viabilitat de la seva implantació per veure quina potència 

màxima podríem arribar a produir en condicions òptimes i si seria suficient per 

cobrir les necessitats dels carregadors necessaris a instal·lar en el pàrquing (a 

part, hauríem de considerar els costos associats a la instal·lació dels sistemes 

elèctric per tal de fer arribar aquesta energia als carregadors).  

 

Costos del projectista: 

Primer de tot veurem com hem definit els honoraris per a realitzar el projecte, on 

les activitats previstes han estat definides en el Project-Charter del treball seguint 

un ordre de precedències i una planificació cronològica a partir del diagrama d’un 

diagrama de Gantt. Si es vol obtenir més informació sobre totes les tasques i la 

seva corresponent descripció està tota la informació en el Project Charter 

d’aquest projecte, cosa que facilitarà veure com es ta justificada la assignació de 

hores a cada tasca, degut a que hi ha algunes que tenir una gran càrrega de 

treball com són els càlculs i modelització en tres dimensions del projecte 

mitjançant un programa de BIM. 

Per altre banda, hem assignat un cost de 25€ la hora degut com a honoraris ja 

que la realització d’un projecte d’aquestes característiques incorpora una gran 

càrrega de treball, gran capacitat de coneixements i d’assimilar conceptes a part 

de tenir certa experiència en la utilització de programes informàtics com 

AutoCAD i Revit (que està en actual creixement d’ús degut a que cada vegada 

en nous projectes es demana treballa amb la metodologia BIM per facilitar i reduir 

riscos durant l’execució d’aquest).  

En la següent taula podrem veure els costos associats als honoraris del 

projectista que arribaran a un total de 7500€.  

 

 

 



 
 

 
Activitat Hores Tassa (€/h) Cost total (€) 

Risc d’incendis 10 25 250 

Codi tècnic 10 25 250 

Comparació entre 
vehicle elèctric i 

convencional 

4 25 100 

Recerca 
d’informació sobre 
els perfils d’acer 

prefabricats   

8 25 200 

Comparació de 
les alternatives i 
tria de la millor 

solució 

8 25 200 

Disseny 15 25 375 

Càlculs 25 25 625 

Recerca 
informació 

vehicles elèctrics 

8 25 200 

Càlcul de 
l’autonomia i 

potència mitjana 
d’un vehicle 
elèctric en el 
mercat actual 

4 25 100 

Viabilitat a nivell 
energètic 

20 25 500 

Estudi ambiental i 
estalvi energètic 

15 25 375 

Reunions 17 25 425 

Project Charter 8 25 200 

Qüestionaris de 
seguiment 

1 25 25 

Presentació 5 25 125 

Tria del programa 2 25 50 

Realització del 
model 3D 

32 25 800 

Costos 
estructurals 

20 25 500 

Costos plaques 
solars 

10 25 250 

Memòria text 51 25 1275 

Elaboració dels 
índexs i annexos 

17 25 425 

Total hores 300 hores Total cost 7500 € 

 



 
 

 

Costos estructurals: 

D’altre banda, haurem de definir els costos estructurals, on amb l’ajuda del Revit 

(programa que hem utilitzat per a modelitzar en tres dimensions el nostre disseny 

proposat del pàrquing) hem pogut quantificar de forma precisa els quilograms 

d’acer o formigó utilitzat degut a que té la funció de definir taules d’amidaments 

amb tota la informació possible que l’usuari vulgui quantificar. 

Desprès haurem de consultar el preu de cada element, on utilitzarem el 

generador de preus del CYPE que es un programa utilitzat per a la construcció i 

que ens permet ajustar de forma molt precisa el preu real que costaria instal·lar 

un determinat element estructural en funció de les seves principals 

característiques.  

A continuació veurem les diferents taules d’estats d’amidaments extretes del 

Revit que ens proporcionaran una informació molt útil per a després realitzar el 

càlcul del cost final del projecte. 

 

BIGUES IPE 360 D’ACER S275: 

 

Després de veure el total de bigues que tindrem, calcularem la massa total d’acer 

que s’utilitzarà degut a que el generador de preus ens dona el preu en €/kg. Això 

ens porta a realitzar el següent càlcul on extrèiem les dades de la taula de 

característiques del perfil corresponent que tenim en la memòria. 

 

El preu que ens genera el CYPE és de 1,58 €/kg considerant la mà d’obra 

utilitzada en el seu muntatge.  

 

 

 

Àrea (cm^2) Longitud (m) Volum (m^3) Quantitat (bigues) Densitat (kg/m^3) Massa (kg)

IPE 360 72,7 5 0,036 432 7850 123270



 
 

 
BIGUES L 60x60x6 D’ACER S355: 

Per a conèixer el número total d’elements utilitzats, haurem de realitzar el càlcul 

de forma manual degut a que en la modelització 3D del pàrquing no s’han 

representat aquests elements d’unió degut a que ja s’especifica de forma precisa 

on s’hauran de col·locar i la implementació en 3D es sortia dels nostres 

coneixements pel que fa en la utilització del programa. 

Per tant, per cada biga tindrem 5 zones diferents d’unió amb un total de 12 perfils 

per cada 5 metres (distancia que fa cada biga). Per tant haurem de multiplicar 

per 12 el número total de bigues utilitzat en el pàrquing i obtindrem el total de 

perfils necessaris, que seran un total de 5184, on tindran una longitud de 250 

mil·límetres.  

Després de veure el total de bigues que tindrem, calcularem la massa total d’acer 

que s’utilitzarà degut a que el generador de preus ens dona el preu en €/kg. Això 

ens porta a realitzar el següent càlcul on extrèiem les dades de la taula de 

característiques del perfil corresponent que tenim en la memòria 

 

 

El preu que ens genera el CYPE és de 1,75 €/kg considerant la mà d’obra 

utilitzada en el seu muntatge. 

 

 

PILARS HEB 300 D’ACER S355: 

 

Tal com hem fet en les bigues, realitzarem el càlcul de la massa total que tindrem 

amb 228 pilars. 

 

Àrea (cm^2) Longitud (m) Volum (m^3) Quantitat (bigues) Densitat (kg/m^3) Massa (kg)

HEB 300 149 6 0,089 228 7850 160008

Àrea (cm^2) Longitud (m) Volum (m^3) Quantitat (bigues) Densitat (kg/m^3) Massa (kg)

L 60x60x6 6,91 0,25 0,000173 5184 7850 7030



 
 

 
El preu que ens genera el CYPE és de 1,67 €/kg considerant la mà d’obra 

utilitzada en el seu muntatge, el mateix que en el cas de les bigues IPE. 

 

FONAMENTS ESTRUCTURALS: 

 

Com hem vist en la modelització 3D, els fonaments són superficials degut a que 

estan entre 0,5 i 4 metres de profunditat transmitent els esforços a la superfície 

en que estan col·locats. El tipus de fonament es de sabata simple rectangular, 

on en el generador de preus es dona valors entre 100 i 200 €/m3 de formigó, per 

tant al o haver realitzat l’estudi de la cimentació i a l’estar fent una gran 

aproximació en els costos de la cimentació amb l’únic objectiu d’obtenir un ordre 

de magnitud, considerarem un cost de 100€/m3. 

A la següent taula podrem veure el volum total utilitzat en els fonaments. 

 

 

FORJATS: 

Tindrem dos forjats que es complementaran amb les bigues IPE 360 amb 

l’objectiu de tenir un forjat mixt que millori les característiques de l’estructura amb 

la utilització de bigues en L 60x60x6 (mm) com a elements d’unió. També haurem 

de considerar com a forjat el terra de la planta baixa que tindrà les mateixes 

característiques i espessor que els dos forjats mixts. 

Per a quantificar el cost de la llosa tenint en compte la seva instal·lació, el CYPE 

ens estima que tindrà un cost de 60,91 €/m2, on per tant, haurem de veure quina 

serà la superfície total que utilitzarem, on l’espessor d’aquesta ja ve implícita en 

el cost considerat. 

 

Longitud (m) Amplada (m) Alçada (m) Quantitat Superficie total (m^2)

Forjats 90 90 0,1 3 24300

Longitud (m) Amlada (m) Alçada (m) Volum (m^3) Quantitat Volum total (m^3)

Sabata simple 1,8 1,2 0,45 0,972 228 221,616



 
 

 
RAMPES: 

Utilitzarem el mateix material que en el cas dels forjats i per tant tindran el mateix 

cost i haurem de quantificar en les unitats corresponents que ens indiqui el 

CYPE. En aquest cas el cost serà de 60,91 €/m2 i en la següent taula podrem 

veure el total de superfície que ocuparan les rampes. 

 

 

COBERTA: 

Com en la modelització en Revit hem considerat la definida en la memòria, de 

tipus inversa amb les diferents capes ben definides. Tindrem una coberta plana 

amb una pendent del 1% no transitable, auto protegida amb impermeabilització 

làmines asfàltiques amb un cost de 52,60 €/m2. On tindrem una superfície de 

8100 m2 degut a que el pàrquing té unes dimensions d’amplada i longitud de 90 

metres per 90 metres. 

 

COSTOS ESTRUCTURALS TOTALS: 

En la següent taula podrem veure els costos estructurals totals que hem 

considerat en el nostre projecte i que tindran un valor proper als dos milions i mig 

d’euros considerant ja implícits en el preu els costos estimats d’instal·lació de 

tots els elements, on podem veure que els elements que tindran un cost més 

elevat seran els forjats, això ens portarà a fer una recomanació d’estudi d’aquets 

apartat per tal d’aconseguir un equilibri econòmic i evitar utilitzar tanta quantitat 

d’aquest, això ens faria pensar en la consideració de no realitzar un forjat mixt i 

considerar la possibilitat d’utilitzar bigues més grans. El problema d’aquesta 

possible solució seria la inèrcia necessària que necessitaríem i que potser no 

seria suficient i hauríem de redissenyar tots els pilars i valorar la opció de 

col·locar-ne més i veure si econòmicament es més rentable. Tota aquesta 

justificació donaria per a fer un altre projecte d’investigació i per tant ens 

quedarem amb la opció escollida de forjat mixt.  

 

 

 

Longitud (m) Amplada (m) Grossor  (m) Quantitat Superficie total (m^2)

Rampa 23,0 3,5 0,1 4 321,43



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Valor Unitats Quantitat Unitats Total 

Bigues IPE 360 Acer S275 123.270,12 kg 1,58 €/kg 194.766,79 €     

Bigues L 60x60x6 7.029,96 kg 1,75 €/kg 12.302,43 €       

Pilars HEB 300 Acer S355 160.008,12 kg 1,67 €/kg 267.213,56 €     

Fonamets simples 221,62 kg 100,00 €/m^3 22.161,60 €       

Forjats 24.300,00 m^2 60,91 €/m^2 1.480.113,00 € 

Rampes 321,43 m^2 60,91 €/m^2 19.578,12 €       

Coberta 8.100,00 m^2 52,60 €/m^2 426.060,00 €     

2.422.195,49 € 


