
Què en pensen els empresaris prefabricadors de la 
industrialització dels fonaments? 
 
Gran part de la obra que s’està construint avui dia és altament 
industrialitzada, però els seus fonaments no; tendeixen a ser convencionals. I 
més si ens fixem en vivenda i no en obra pública o industrial. S’ha preguntat 
als empresaris prefabricadors perquè des de la seva experiència donin el seu 
punt de vista. 
 
S’ha preguntat als responsables de les empreses més importants de 
prefabricació a Catalunya (Prefabricats Pujol, Compact Habit, Prefabricats 
Planas, Arumí Prefabricats de Formigó, Terratest,...) que col·laboren en la 
construcció de vivenda. I s’ha anat a veure la posta en obra d’algunes de les 
seves construccions. 
 
Els empresaris prefabricadors consideren que alguns dels factors que 
dificulten la industrialització dels fonaments són els següents: 

1. la falta de normativa d’alguns fonaments industrialitzats 
2. el problema de transmissió de càrregues al terreny 
3. la dificultat d’estandardització dels fonaments 
4. el cost 

 
Per una banda, els empresaris que la seva empresa no industrialitza els 
fonaments, comenten que industrialitzar els fonaments no dóna marge o 
suficient marge perquè sigui motivador fer-ho. 
 
Per altra banda, els empresaris que construeixen fonaments industrialitzats, 
comenten que si que els hi surt a compte perquè: 

1. Al final, els hi resulta més barat: menys mà d’obra,... 
2. Més ràpid 
3. I obtenen una qualitat més alta i controlada 

 
 I  aquests també creuen que si les altres empreses no industrialitzen els 
fonaments és perquè: 

1. Hi ha una actitud de conformisme en el sector, és més fàcil 
construir lo de sempre. 

2. Perquè no han provat d’industrialitzar-los o ho han fet malament 
3. Perquè no tenen els recursos per fer-ho (gent amb coneixement, 

laboratori, fàbrica amb una mica de dimensió...) 
 
Els resultats mostren que hi ha empresaris que han industrialitzat els 
fonaments i els surt rendible. Serà important per industrialitzar un fonament: 

1. Voler-ho fer  
2. Tenir en compte els recursos que es tenen per fer-ho 
3. Estudiar com ha de ser el fonament perquè pugui ser viable, tenint 

en compte els recursos i els múltiples factors. 
 
 
 


