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RESUM 

 
Aquest projecte tracta d’una anàlisi comparativa entre dues bases de preus de la 
construcció: ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) i CYPE Ingenieros, 
S.A. (Cálculo Y Patología de Estructuras). 
 
El projecte està inclòs en la línea d’investigació oberta pel Laboratori de Gestió de Projectes 
i Obres, consistent en la comparació detallada entre els preus descompostos de les dues 
bases de preus. En aquest cas em centraré en el capítol de cimentacions.  
 
L’objectiu del treball és, mitjançant aquesta comparació, treure unes conclusions, i analitzar 
els inconvenients i els avantatges de cadascuna.  
 

El mètode utilitzat ha consistit en estudiar cada base, incloent els criteris i la metodologia 
que hem pogut obtenir dels redactors, per després comparar una versió concreta de 
cadascuna d'elles, tot analitzant la presentació, l'estructura de nivells i, per últim, les 
partides, convenientment parametritzades buscant que corresponguin el màxim possible. 
L'anàlisi posarà especial atenció a les descripcions, les descomposicions i els preus. 
 
El Generador de Preus, un cop analitzat, esdevé una base enfocada a oferir preus de forma 
ràpida i intel·ligible, sense entrar massa en detall. El BEDEC, en canvi, requereix d’un grau 
de coneixement més alt, però permetent alhora una anàlisi més profunda de les partides. 
  
Com a conclusió final, cal destacar que, tot i ser dues bases de preus amb aspectes 
positius, requereixen coneixements previs de construcció, i un estudi de les seves 
característiques, a més de ser adaptades a l’obra amb la que l’usuari es disposa a treballar. 
 
Al no haver-hi abans cap altre estudi comparatiu sobre les bases de preus de la construcció, 
aquest projecte marca l’inici d’una línea d’investigació, que pot seguir amb l’anàlisi 
comparativa entre altres capítols d’aquestes mateixes bases de preus, o agafant unes noves 
bases i fer la comparació entre elles. 
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GLOSSARI D’ABREVIATURES 

 
BDCA: Base de Datos de la Comunidad de Aragón 
BEDEC: Banc Estructurat de Dades d’Elements Constructius  
BI: Benefici Industrial 
BPCCL: Base de Precios de la Construcción de Castilla y León 
BPCJEX: Base de Precios de la Construcción de la Junta de Extremadura 
CAM: Comunitat Autònoma de Madrid 
CD: Cost directe 
CI: Cost indirecte 
CIEC: Centro de Información y Economía de la Construcción (Canarias) 
COAAT: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
C.O.A: Colegio Oficial de Aparejadores 
CTE: Codi Tècnic de la Construcció 
CYPE: Cálculo Y Patología de Estructuras 
DG: Despeses Generals d’empresa 
FAVI: Federación de Asociaciones Empresariales de Fontanería, Saneamiento, Gas, 
Calefacción y Afines de Euskadi (Federación Vasca de Instaladores) 
FCBP: Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción 
FENIE: FEderación Nacional de empresarios de Instalaciones Eléctricas y 
telecomunicaciones de España 
FIEBDC: Formato de Intercambio Estándar Base de Datos de la Construcción 
IPC: Índex de Preus de Consum 
ITC: Instituto Tecnológico de Canarias 
ITeC: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
ITG: Instituto Tecnológico de Galicia 
IVA: Impost sobre el Valor Afegit 
IVE: Institut Valencià de l’Edificació 
NTE: Normas Tecnológicas de la Edificación 
ONIVP: Oficina Nacional de Información sobre Viveros y Plantas 
PEC: Pressupost d’Execució per Contracte 
PEM: Pressupost d’Execució Material 
SA: Societat anònima 
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INTRODUCCIÓ 

 
El següent projecte tracta d’una anàlisi comparativa entre dues bases de preus de la 
construcció, centrada en el capítol de cimentacions.  
 
Aquest estudi està emmarcat en la línia d'investigació oberta pel Laboratori de Gestió de 
projectes i Obres, que busca omplir el gran buit existent en el món acadèmic relacionat amb 
el sector de l'edificació: l'estudi comparatiu entre bases de preus de la construcció. Aquest 
ambiciós objectiu s'inicia amb aquest projecte, i obre camí als múltiples projectes que poden 
sorgir en un futur, ja siguin comparant altres capítols de les bases escollides en aquest 
estudi, o escollint altres bases de preus. 
 
Aquest estudi, conjuntament amb el que analitza els capítols d'enderrocs, moviment de 
terres i gestió de residus, ha buscat establir la base per als projectes posteriors, tot creant 
des de cero la metodologia utilitzada i realitzant una feina de recerca de la informació 
necessària per acotar el marc on es desenvolupen les bases estudiades. Així, aquest treball 
conté una sèrie de conceptes previs: la definició del concepte de base de preus, així com 
una aproximació a la història de les bases de preus a Espanya; els diversos tipus de bases 
que existeixen i com s'estructuren. 
 
A més, el projecte conté la informació relativa a les entitats que són al darrere de les bases 
estudiades, ITeC i CYPE Ingenieros, les versions de les bases que s'han utilitzat, i tota 
aquella informació que he pogut obtenir sobre els criteris utilitzats per aquestes entitats per 
establir els seus preus. 
 
L'objectiu d'aquest projecte és fer una comparació entre dues bases de preus de la 
construcció i treure’n unes conclusions. 

 
La metodologia emprada ha consistit en l'anàlisi detallada de la informació proporcionada 
per les dues bases en partides seleccionades amb unes característiques concretes i 
similars. Aquesta informació es presenta a base de captures de pantalla i muntatges de 
captures a partir de les dues bases, a més de les taules, explicacions i comentaris que s'han 
estimat oportuns. 
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NUCLI DE LA MEMÒRIA 

1 CONCEPTES PREVIS 

1.1 BASE DE PREUS. CONCEPTE 

 

Una base de dades és una recopilació de dades pertanyents a un mateix context i 
emmagatzemades ordenadament per a la seva utilització posterior.  
 
Les bases de preus són una tipologia específica de base de dades, i inclouen partides 
d’obra descrites i valorades amb més o menys informació complementària. Una partida 
(també anomenada “preu unitari” o “unitat d’obra”) és un element constructiu realitzat per un 
mateix grup d’especialistes, i és una forma de dividir un projecte en parts més petites, i que 
posteriorment seran agrupades en apartats, sots capítols i capítols segons la relació 
conforme a diferents criteris com el moment d’execució o el tipus d’operaris que la realitzen, 
fins a conformar l’agrupació més general: el projecte complet. 
 
La primera base o quadre de preus apareguda a Espanya va ser el llibre “Cuadros de 
precios”, publicat per l’Instituto Eduardo Torroja de forma periòdica des del 1969 fins el 
1979, i que esdevingué la base de referència durant els anys 70 del segle XX. 
 
Alternativament, existien algunes recopilacions de preus de materials com Construct o EME-
DOS que es publicaven periòdicament, de forma conjunta a d’altres llibres que contenien 
descripcions i descomposicions d’unitats d’obra sense valorar. La funció d’establir els preus 
de la mà d’obra i, en definitiva, de les unitats d’obra, requeia de forma obligada sobre el 
projectista. 
 
Les partides del llibre de l’Instituto Eduardo Torroja estaven numerades per ordre correlatiu i, 
per tant, no es podia fer referència a elles pel seu número, ja que aquest podia canviar d’una 
edició a l’altre. Tampoc era habitual en aquella època incloure les descomposicions de les 
partides en el pressupost, excepte els utilitzats en obres oficials. 
 
En aquestes dates van aparèixer també les NTE (Normas Tecnológicas de la Edificación), 
que pretenien sistematitzar els coneixements del món de la construcció, classificant 
productes i unitats d’obra i recollint especificacions i dibuixos molt detallats. Les NTE, però, 
no pretenien subministrar informació sobre preus. De fet, les seves descomposicions no 
feien referència a mà d’obra o maquinària. Això, a més de fer que fossin considerades 
massa avançades pel sector degut a que proposaven solucions allunyades de la pràctica 
habitual, i a que no van tenir caràcter obligatori, va provocar que la seva funció  habitual fos 
la de llibre de text per a projectistes, enlloc de referència directa pels projectes. 
 
Amb el final de la publicació del quadre de preus de l’Instituto Eduardo Torroja, es produeix 
un gran buit en l’aparició de bases de preus noves. El 1980, a més, surt al mercat el primer 
programa de pressupostos espanyol per a ordinadors personals, Presto. Tot i que la 
necessitat de quadres de preus és comú tant per als projectistes no informatitzats com pels 
que utilitzen eines informàtiques, aquests últims es veuen beneficiats de l’existència 
d’informació abundant, emmagatzemable de forma organitzada per un ordinador. 
 
L’any 1983 es publica el Banc estadístic de costos de la construcció, redactat per Sergio 
Pasarín Rúa, base que va adquirir una importància destacada durant uns anys, 
principalment a Catalunya. 
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Però no és fins l’any 1984 que apareix el primer quadre de preus modern, publicat per l’ITeC 
(Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya). Aquest buscava formar part d’un 
sistema molt més complex que un simple llistat d’unitats d’obra, dins d’una idealitzada 
modelització completa i integrada del procés constructiu. L’estructuració (en conceptes i 
capítols) de la base rep una atenció molt important, i la codificació de les partides ja 
adquireix un fort protagonisme. Enfront de la identificació de les partides pel seu ordre o 
posició en el llistat de la base de preus (com en el cas del quadre de preus de l’Instituto 
Eduardo Torroja), va demostrar ser més útil la pràctica d’assignar un codi alfanumèric fix a 
cada unitat d’obra. Així, aquest codi es podia utilitzar com a referència en la confecció d’un 
pressupost, facilitant la relació creuada entre els diferents documents d’un projecte, i per 
fixar de quin preu específic es parlava en les relacions entre diversos agents de la 
construcció, ja que no variava encara que les partides es moguessin de capítol o d’ordre. 
L’ús d’una codificació estàndard permetia, també, aprofitar diverses funcions automàtiques 
dels programes de pressupostos, com actualitzacions selectives de preus, recerques 
d’informació o comparacions. 
 
La base de preus de l’ITeC va prioritzar les descripcions de les unitats d’obra per davant de 
l’exactitud dels preus, donat que el seu objectiu principal era millorar la qualitat del procés de 
projecte i execució. Els arguments aportats van ser diversos: es millorava la qualitat de cada 
element del projecte en perfeccionar les seves especificacions; se simplificava la feina del 
projectista al poder utilitzar referències exteriors fiables; es facilitava l’elaboració i la 
comparació entre ofertes, i fins i tot l’execució de l’obra per la uniformització entre projectes; 
i servia com a referència objectiva tant en cas de conflicte, com en cas d’errors 
d’especificació o preus contradictoris. 
 
Un altre dels objectius pretesos amb la creació d’aquesta base de preus va ser el de 
potenciar la capacitat normativa de Catalunya en l’àmbit de la construcció, subministrant una 
referència oficial. Formava part, alhora, de l’estratègia de normalització lingüística del català. 
 
Així, algunes institucions oficials catalanes van exigir la utilització del quadre de preus de 
l’ITeC en les obres sota el seu càrrec, tant pel que fa referència a la codificació i les 
descripcions com, fins i tot en algunes ocasions, dels mateixos preus. 
 
L’any 1986 apareix la primera edició impresa del quadre de preus del C.O.A.A.T. de 
Guadalajara (Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara), amb 
objectius diferenciats respecte el quadre de l’ITeC. Buscava explícitament proporcionar 
preus ajustats al mercat, no gaudia pràcticament de recolzament oficial, feia escassa menció 
a la integritat del procés constructiu i prescindia de la classificació o codificació de les 
partides. En definitiva, aquesta base de preus pretenia reflectir la realitat del sector enlloc de 
canviar-la. 
 
Aquesta base es va popularitzar ràpidament entre els projectistes per la seva facilitat d’ús i 
comprensió, així com per no estar vinculada de forma estricta a cap organisme o zona 
geogràfica, fet que va convertir-la en una base de referència força objectiva i independent. 
 
A meitats dels anys 80 es va produir una allau en l’aparició de bases de preus produïdes per 
molts col·legis d’arquitectes i arquitectes tècnics, ajuntaments i comunitats autònomes, que 
volien tenir el seu propi quadre de preus, a causa de la competència entre organismes i, 
alhora, buscant exercir un paper de control del sector de la construcció. Un altre objectiu de 
les comunitats autònomes era el de dificultar l’entrada de professionals i empreses de la 
construcció d’altres zones. Així, en ocasions el promotor (ja fos un òrgan depenent de 
l’Estat, una comunitat autònoma, un ajuntament o una empresa) imposava l’ús d’un quadre 
de preus determinat. 
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La major part de les bases sorgides posteriorment a la de l’ITeC es caracteritzen per intentar 
(sempre des de la visió dels redactors de cada base) establir la forma correcta de realitzar 
les descomposicions, incloure els preus reals de cada element, millorar les deficiències de la 
resta de bases, i mostrar-se independents dels redactors o patrocinadors de la resta de 
quadres. 
 
Alguns dels principals redactors de bases han estat: C.O.A.A.T. de Cantabria, C.O.A.A.T. de 
Guadalajara, C.O.A.A.T. de La Rioja, C.O.A.A.T. de Málaga, C.O.A. de Balears, C.O.A. de 
Murcia, Comunidad Autónoma de Madrid (Dirección General de Arquitectura), Ediciones 
Compas (Construc), Fundación C.I.E.C. (Canarias), Fundación Codificación y Banco de 
precios de la Construcción (Andalucía), Fundación para estudios sobre Calidad de 
Edificación (Asturias), Gobierno de Aragón - Dirección General de Arquitectura (BDCA), 
Gobierno Vasco (Dirección Arquitectura), Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya (ITeC), Institut Valencià de l’Edificació (IVE), Instituto de la Construcción de 
Castilla y León (BPCCL), Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), Junta de Extremadura 
(BPCJEX), MFG Ediciones (EME DOS Agenda de la Construcción), Predeco, i ATAYO S.A. 
 
A més, existeixen bases de preus especialitzades en sectors concrets, com per exemple les 
redactades per: Dehesa de la Jara S.L. (Parcs i jardins), FAVI (Instal·lacions de fontaneria i 
calefacció), FENIE (Instal·lacions elèctriques), Fundación Prom. Ingeniería Agronómica 
(Construcció agrícola i forestal), Instituto Tecnológico de Canarias – ITC (Instal·lacions 
industrials), Oficina Nal. de información sobre viveros y plantas (ONIVP), Programación 
Integral (BASELEC, Instal·lacions elèctriques), i moltes altres bases com les agroforestals o 
les d’energia solar tèrmica i fotovoltaica. 
 
Avui en dia, la gran majoria de les bases de preus es presenten en suport informàtic: en 
ocasions com a format únic i, en d’altres, com a complement d’una edició impresa. Per tal de 
que els programes de pressupostos interpretin les dades proporcionades per les bases de 
preus, han existit diversos mètodes. 
 
Amb l’aparició de les bases de preus informatitzades, alguns redactors van vincular la seva 
base de forma més o menys estricte a un programa determinat, creant la base de preus en 
el format intern d’aquest, per evitar que es pogués utilitzar la base amb programes d’altres 
redactors. Altres, en canvi, van utilitzar un llenguatge públic per les seves bases, però 
diferenciat del d’altres empreses. 
 
Aquesta situació va obligar a que cada programa tingués mecanismes d’importació 
específics per a cadascun dels formats. Els redactors van seguir aquesta forma d’actuació 
durant un temps, tot i que suposava un esforç considerable donada la quantitat de quadres 
de preus diferents, amb el seu format específic, variant fins i tot entre les diverses edicions 
d’un mateix quadre. A més, els formats eren modificats sense avís previ, i no es disposava 
de la documentació adequada per facilitar la creació dels mecanismes d’importació. 
 
Cap a l’any 1988, les principals empreses de programes de pressupostos i els redactors de 
les bases de preus de la Fundación Codificación y Banco de Precios de la Construcción 
(FCBP), l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), el Gabinete Técnico de Publicaciones del 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara, la Dirección General 
de Arquitectura de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad de Madrid (CAM) i 
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) van acordar el disseny d’un 
format d’intercanvi que uniformitzés el llenguatge de les bases i els programes del sector de 
la construcció, de forma que cada programa pogués llegir dades generades mitjançant la 
resta de programes. Va ser el format anomenat FIS 1. 
 
Aquest format va permetre la lectura de les dades per part d’altres programes, però no 
coordinava temes com la organització de la base o pressupost, la codificació o l’idioma. 
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Aquest fet va unir-se a errors del propi format (com la impossibilitat d’intercanviar medicions) 
i a la falta de difusió de la informàtica entre part dels agents del sector. 
 
Tot i que es va seguir treballant en l’evolució del format FIS 1, l’any 1990 aquest va assolir 
totes les seves possibilitats. A més, no es van poder superar les limitacions prèviament 
descrites. 
 
Aquell mateix any, la CAM (Comunitat Autònoma de Madrid), treballant paral·lelament al 
grup que desenvolupava el FIS 1, va presentar el seu propi format d’intercanvi. Aquest va 
ser acceptat per evitar l’existència simultània de dos formats, a canvi de que la CAM unís els 
seus esforços amb el grup a partir d’aquell moment. Aquest nou format era més avançat que 
el FIS 1, i es va anomenar Formato de Intercanvio Estándar Base de Datos de la 
Construcción (FIEBDC). El FIS 1 no va ser derogat, però el seu ús va desaparèixer de tots 
els programes degut a les seves limitacions. 
 
Més tard, el FIEBDC va evolucionar, integrant pressupostos, medicions, gràfics, plecs de 
condicions i proveïdors oficials. Fins i tot, moltes de les seves possibilitats no han estat 
encara utilitzades per les bases de preus actuals. 
 
L’any 1996 es va decidir dotar de major organització a les reunions de manteniment del 
FIEBDC, constituint l’Associació FIEBDC, destinada a tal finalitat. 
 
Els arxius amb extensió .BC3, altament utilitzats avui en dia, contenen dades en el format 
estàndard espanyol FIEBDC-3. 
 
La freqüència d’aparició de nous quadres de preus durant la dècada dels 90 va minvar de 
forma significativa, fins al punt d’aparèixer un sòl quadre a l’any durant l’últim lustre del 
mil·lenni. A més, diverses institucions van començar a encarregar la redacció de les seves 
bases de preus a autors d’altres quadres, desenvolupant aquests una versió adaptada de la 
original. 
 
Un dels motius d’aquesta davallada de noves bases de preus va ser que diverses 
institucions van observar que els avantatges de tenir un quadre de preus propi no 
compensaven els costos necessaris per mantenir-lo. Per això, molts quadres de preus van 
deixar d’editar-se o van reduir significativament la seva freqüència d’actualització. 
 
L’aparició de quadres de preus especialitzats en activitats concretes del sector (com per 
exemple les instal·lacions, la jardineria o les activitats forestals), per contra, va augmentar. 
 
Actualment, els principals quadres de preus utilitzats en el sector de la construcció són els 
següents: 
 
- Centro. Redactat pel C.O.A.A.T. (Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics) de 

Guadalajara. 
- El Generador de Preus de CYPE Ingenieros. 
- El proporcionat per la revista EME-DOS, i que inclou unitats d’obra completes, com per 

exemple estances o vivendes. 
 

A més d’altres quadres oferts per entitats públiques com: 
 
- Fundación Codificación y Base de Precios (Andalucía) 
- Fundación de Estudios para la Calidad en la Edificación (Astúrias) 
- Centro de Información y Economía de la Construcción (Canarias) 
- Instituto de la Construcción de Castilla y León 
- Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) 
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- Junta de Extremadura 
- Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) 
- C.O.A.A.T. de La Rioja 
- Comunidad de Madrid, Departamento de Publicaciones 
- Ayuntamiento de Madrid, Gerencia de Urbanismo 
- Gobierno Vasco 
- Institut Valencià de l’Edificació (IVE) 
 
 
Tal com opina Gonzalo Garcia Muñoz, professor de l’Escola Superior d’Arquitectura de la 
Universitat Europea[1] de Madrid, l’estructura del contingut dels quadres de preus s’ha 
mantingut casi sense canvis des de 1995. Els quadres paramètrics semblava que 
substituirien els quadres tradicionals, però actualment conviuen els dos tipus, encara que els 
tradicionals tenen més difusió. Es mantenen els problemes principals (les diferències 
semàntiques i de codificació entre els diferents quadres) i no hi ha millores significatives en 
la recerca d’una solució. 
 
En opinió de l’autor, en el futur les bases de preus es seguiran concentrant quedant cada 
vegada menys autors independents. Poden aparèixer nous autors de quadres de propòsit 
general, especialitzats en aspectes concrets del contingut (com la fiabilitat dels preus, 
descomposicions més estructurades o la inclusió de les exigències dels estudis de seguretat 
i salut), encara que el més probable és que aquestes millores siguin incorporades per algun 
dels autors actuals. 
 
Els quadres especialitzats, coneixedors dels subsectors als que serveixen, continuaran 
apareixent. 
 
Pel que fa a CYPE, la base de preus de la qual utilitzarem en aquest projecte, l’any 1983 es 
crea l’empresa CYPE Ingenieros, S.A. (de les sigles Cálculo Y Patología de Estructuras), 
amb l’objectiu de desenvolupar tot tipus de projectes d’enginyeria i informàtica. 
 
En ple any 1998, donada la localització específica dels projectes d’enginyeria, l’empresa va 
dividir els seus camps d’actuació creant CYPE Ingenieros Estudios y Proyectos, S.A., 
empresa que s’encarregaria a partir d’aquell moment d’aquests projectes. CYPE Ingenieros 
va passar a dedicar-se al desenvolupament, comercialització i distribució de software tècnic 
per als sectors de l’arquitectura, l’enginyeria  i la construcció. L’any 2006 ambdues empreses 
van desvincular-se completament. Actualment, la branca encarregada dels projectes 
d’enginyeria ha fins i tot descartat l’apel·latiu “CYPE” en la seva denominació. 
 
Des de l’any 1990, CYPE Ingenieros porta a terme una important expansió internacional 
arreu del món. 
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1.2 TIPUS DE BASES DE PREUS 

 
Les bases de preus tradicionals són un extens llistat de partides d’obra col·locades segons 
la classificació i jerarquització específica establerta pels seus redactors. 
 
Donat que moltes partides sorgeixen de petites variacions realitzades en altres partides, 
existeix un altre tipologia de bases, les paramètriques, que permeten escollir el valor desitjat 
per a cadascun dels paràmetres proposats, produint finalment una partida concreta, enlloc 
de mostrar totes les possibilitats d’una família de partides. Els programes que utilitzen 
aquest mètode estan redactats de manera que eviten la selecció de combinacions 
impossibles. A més, la parametrització va resultar molt útil per l’emmagatzematge de la 
informació en els inicis de les bases paramètriques en format digital, temps en els que la 
memòria dels ordinadors era molt inferior a l'habitual a dia d'avui. 
 
Per exemple, en el cas d’una façana, un programa que treballi amb preus paramètrics ens 
generarà una partida (incloent el preu, la descripció i la descomposició per elements) en 
base a l’elecció que realitzi l’usuari dels diferents tipus de fulla interior i exterior, el gruix de 
cada capa o els materials utilitzats, entre d’altres coses. 
 
Per tant, els preus paramètrics tenen diverses avantatges: faciliten la selecció de la partida 
més idònia, ja que el nombre d’aquestes es redueix degut a l’elecció de paràmetres; ajuden 
a prendre decisions a l’usuari, ja que no permeten combinacions incorrectes; i abasten més 
varietat de partides que les bases de preus no paramètriques. 
 
La primera persona que va utilitzar els preus paramètrics va ser el professor Pedro Maria 
Rubio Requena de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, que el 1972 va publicar 
las “Fichas para redactar las especificaciones y valoraciones en urbanización y edificación”, 
en forma de fitxes de cartolina. Posteriorment, la idea es va plasmar en format digital al 
programa holandès Ibis-Calc. Finalment, Ignacio Paricio va difondre el procediment a l’Estat 
espanyol. 
 
El tret que caracteritza la compatibilitat entre els preus paramètrics de diferents bases és la 
sintaxi, que és el conjunt de regles informàtiques i el procediment seguit per elaborar els 
preus amb un llenguatge de programació concret. 
 
L’associació FIEBDC va elaborar una sintaxi molt accessible, per la seva senzillesa i pel fet 
de fer-la pública, de forma que qualsevol usuari podia modificar les regles sempre i quan 
tingués la capacitat tècnica necessària. Així, diversos redactors van basar la sintaxi de les 
seves bases paramètriques en la de bases anteriors, com per exemple en la de l’Institut 
Valencià de l’Edificació. 
 
El sistema de l’associació FIEBDC admetia un màxim de 4 paràmetres, amb 26 respostes 
possibles per cadascun d’ells (una per cada lletra de l’abecedari), sense admetre respostes 
obertes. El codi resultant de cada combinació esdevenia únic, assolint-se així l’objectiu 
d’associar un codi exclusiu a cada preu. 
 
La pròpia associació va desenvolupar més tard preus paramètrics “compilats”, amb una 
sintaxis més complexa, inaccessible i inalterable. A canvi, no posava límit al nombre de 
paràmetres ni a les respostes possibles a cadascun. Amb aquest nou sistema, un mateix 
codi podia representar unitats d’obra amb diferents característiques i preus. 
 
També existeix la possibilitat de que un programa tingui un sistema de preus paramètrics de 
disseny propi exclusiu, però amb unitats d’obra exportables a altres programes. Això permet 
afegir a cada partida, a més de la descomposició, la descripció i el preu, altra informació 
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com càlculs tècnics, marques comercials o verificació del compliment de la normativa 
pertinent. 
 
Actualment existeixen bàsicament tres tipologies de quadres paramètrics: 
 
- Els de format estàndard i sintaxi pública. Són els desenvolupats pels redactors de la 

base de preus de l’Institut Valencià de l’Edificació (com el propi quadre de l’IVE i el de la 
Comunitat de Madrid) o els basats en ella, com la base de preus de l’Instituto 
Tecnológico de Galicia (ITG) o la base de preus de la construcció de Castella i Lleó. 

- Els de formats estàndard i sintaxi privada, com en el cas de la base de preus de l’ITeC. 
- Els de disseny propi. Són, principalment, els d’empreses privades com Presto o CYPE 

Ingenieros. 
 
Existeixen bases de preus que, a més d’escollir paràmetres específics de cada partida o 
unitat d’obra, permeten fixar unes característiques concretes de l’obra, com per exemple 
l’accessibilitat del solar, la seva geometria o el nombre de plantes. Aquest tipus de bases 
paramètriques reben el nom de multiparamètriques, com és el cas del Generador de preus 
de CYPE Ingenieros. 
 

1.3 CLASSIFICACIÓ I JERARQUITZACIÓ DE LES PARTIDES 

 
La majoria de les bases de preus segueixen el sistema de classificació que va publicar la 
FCBP (Fundación Codificación y Base de Precios) als llibres “Clasificación Sistemática” i 
“Precios 2002”. En paraules d’Antonio Ramírez de Arellano, integrant de la ja extinta FCBP, 
aquesta classificació consistia en “una estructura arborescente y jerarquizada en la que 
cada elemento se conecta con los niveles superiores e inferiores, mediante un entramado de 
relaciones claramente identificadas, que garantizan la coherencia interna del sistema” [2]. 
 
L’estructura en arbre és un mètode per organitzar la informació amb una jerarquia 
representada gràficament. Rep aquest nom ja que la seva forma és similar a la d’un arbre 
invertit. L’estructura comença amb un node o arrel principal, i se subdivideix en nodes fills 
fins arribar a les fulles (els últims nodes, que no generen noves divisions). Cada node fill 
prové d’un sòl node o “pare”. 
 
En el cas de les bases de preus de la construcció, del node principal sorgeixen els següents 
nivells: capítols, sots capítols, apartats, grups de partides d’obra, i, per últim, les partides en 
sí. 

 
Figura 1.1: Exemple d’estructura d’arbre 
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Aquesta estructura d’arbre la podem apreciar a la Figura 1.2, exemple del Generador de 
preus de CYPE Ingenieros. 

 

 
 

 
Figura 1.2: Captura de pantalla d’un exemple d’estructura en arbre aplicat al Generador de preus de CYPE 

Ingenieros 
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2 BASES DE PREUS ESCOLLIDES 

2.1 INTRODUCCIÓ 

 
Per realitzar la comparació objecte d’aquest projecte s’han escollit dues de les bases de 
preus més conegudes en el sector de la construcció a Catalunya: el Banc BEDEC (Banc 
Estructurat de Dades d’Elements Constructius) de l’ITeC i la base de preus de CYPE 
Ingenieros. 
 
S’ha utilitzat una versió determinada de les dues bases de preus: 
 
- En el cas de la base de l’ITeC, s’ha treballat amb la versió oferta a la seva pàgina web, 

de lliure accés, a través de la metaBase, que és un conjunt de bases de dades amb 
informació de productes de la construcció que ofereix informació de preus, plecs de 
condicions, característiques tècniques, empreses, certificacions i dades mediambientals, 
incloent el banc BEDEC.  

- Pel que fa a la base de CYPE, treballarem mitjançant el programa Generador de Preus 
de la construcció, podent-lo descarregar lliurement des de la seva pàgina web, i que 
permet accedir a més opcions de parametrització que la versió de la base accessible en 
línea. 

2.2 ITeC 

 
L’ITeC és una entitat independent sense ànim de lucre. És una  fundació privada establerta 
l’any 1978, que exerceix la seva activitat en l’àmbit de les accions que tenen com a 
perspectiva el progrés de la construcció. És regida i administrada per un Patronat format per 
un màxim de trenta membres. 
 
Aquest patronat està format per representants de la Generalitat de Catalunya, la Universitat, 
Col·legis Professionals, diversos Gremis, la Càmera de Comerç de Barcelona i altres entitats 
empresarials. 

 
Està subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya, a la Llei de fundacions privades 
(Llei 1/1982 del 3 de Març del Parlament de Catalunya), als estatuts de la Fundació i a les 
demés disposicions legals que li són aplicables. 

  
L’ITeC centra les seves activitats en les següents àrees: 

 
- L’Àrea del procés constructiu: treballa en la creació d’informació, metodologia i eines 

(software), aplicables en l’execució i gestió de cada una de les fases del procés 
constructiu. 

 
- L’Àrea de la qualitat: promou, avalua i avala la qualitat. Les seves activitats inclouen la 

implantació de sistemes d’assegurança i gestió de la qualitat, i l’avaluació i la certificació 
d’empreses i productes de l’àmbit de la construcció. 

 
Els àmbits principals de l’Institut són: 

 
- Construcció sostenible 
- Materials i productes per a la construcció 
- Tecnologies, sistemes i processos constructius 
- Sistemes d’avaluació i gestió en la construcció 
- Manteniment, avaluació i rehabilitació d’infraestructures i edificacions 
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Cal esmentar que l’ITeC està especialment interessat en les línees d’investigació que tracten 
sobre elements destinats a incorporar-se al subsistema d’estructures d’edificis, com són les 
cobertes o els tancaments interiors i exteriors. També li interessa la redefinició i recerca de 
noves tecnologies, aportant el coneixement de l’Institut al respecte, sobretot en el disseny de 
nous productes i en nous sistemes de posta en obra. 
 
L’ITeC disposa de diverses bases de dades: 

 
- de legislació: 

- Legislació i normativa 
 

- de productes: 
- Banc BEDEC 
- Entitats 
- Empreses 
- Magatzems 
- Registre de Materials 
- Marcatge CE 

 
- de projectes: 

- Arxiu de projectes 
 
 
Banc BEDEC 
 
En el nostre cas utilitzarem el banc BEDEC (Banc Estructurat de Dades d’Elements 
Constructius). És un banc paramètric que conté 500.000 elements d’edificació, urbanització, 
enginyeria civil, rehabilitació i restauració, seguretat i salut, assaigs de control i despeses 
indirectes, amb preus de referència per a totes les províncies i les Comunitats Autònomes, 
5.000 plecs de condicions tècniques, la integració dels productes comercials de més de 101 
empreses i dades mediambientals. El seu període d’actualització és trimestral. 
 
Amb la llicència del banc BEDEC es disposa addicionalment de la versió informàtica dels 
llibres de Preus de referència de la totalitat dels elements del banc, 51 pressupostos tipus 
d'edificació, urbanització i enginyeria civil, 101 bancs de preus d'empreses fabricants de 
productes de la construcció, i els bancs d’entitats com Aigües del Ter Llobregat, Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Forestal Catalana, Gisa, Imu, Incasol, Patrimoni Arquitectònic, 
Port de Barcelona i Regsa. 
 
El BEDEC permet, amb l'adquisició de la llicència, la possibilitat d'exportar les partides en 
format FIEBDC, per a la seva utilització en programes d'elaboració de pressupostos. 
 
Aquest banc és de tipus paramètric, ja que ens dóna unes condicions d’obra 
predeterminades que no poden ser modificades directament, sinó mitjançant l’aplicació als 
preus d’uns coeficients en funció del volum de l’obra. 
 
Entre les altres bases de dades de l’ITeC, destaquen altres bancs de preus: els d’entitats 
(com Aigües Ter Llobregat o l’Institut Municipal d’Urbanisme) i els d’algunes empreses. El 
banc BEDEC és informàtic i editable ja que es publica tant en format informàtic com en 
paper. 
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2.3 CYPE Ingenieros 

 
CYPE Ingenieros és una empresa privada d’arquitectura, enginyeria i construcció. 
Compagina una intensa activitat en el terreny de l’enginyeria i el càlcul d’estructures amb la 
investigació en el camp del desenvolupament informàtic.  
 
Entre els seus programes més destacats tenim: Infraestructures urbanes, Instal·lacions de 
l’edifici, Predimensionador de medicions i pressupostos, Cypedoc.Llibre de l’edifici, 
Cypedoc.Manual d’ús i manteniment, Arquímedes i control de l’obra o el Generador de 
Preus. Un punt molt positiu de CYPE és la interconnexió que permet entre els seus 
programes, de manera que la coherència i la fiabilitat d’aquests és elevada. 
 
Aquests es van actualitzant periòdicament i de manera efectiva en el moment en què 
sorgeixen nous mètodes de treball. A més, CYPE desenvolupa una constant feina 
d’investigació perquè aquests programes siguin el màxim fiables i innovadors possible.  
 
Per tal de donar coneixença dels seus programes, l’empresa CYPE permet utilitzar-los a 
través d’un accés lliure: es tracta de la “Versión After Hours” i la “Versión de Evaluación”, 
molt útils per a estudiants ja que ajuden a començar a dominar aquestes eines 
informàtiques. 
 
A vegades CYPE participa en projectes de col·laboració amb associacions com l’Instituto 
Eduardo Torroja o l’Associació Cientifico-Tècnica del Formigó Estructural. 
 
CYPE actualitza els seus programes col·laborant amb constructores, OCT i estudis 
professionals o,fins i tot,a través dels suggeriments dels usuaris dels programes. 
 
La base de preus de CYPE es troba al programa Generador de Preus, i inclosa en la resta 
de programes de l'empresa on és necessària. 
 
Arquímedes i control de l’obra 
 
És l’eina que utilitza el CYPE per realitzar medicions, pressupostos, certificats, plecs de 
condicions i manuals d’ús i manteniment de l’edifici. A més, serveix de suport a les 
empreses constructores que apliquen un control financer per conèixer en tot moment els 
costos reals actuals i en projecció al final de l’obra. El programa s'actualitza segons els 
canvis en les normatives. 
 
Treballa amb diferents bancs de preus, amb preus múltiples (preus de mà d’obra, materials i 
maquinària corresponents de cada província) i amb plecs de condicions (només si el banc 
de preus amb el que treballa els té). El programa inclou el banc de preus propi de CYPE, i 
també els següents: 
 
- Base de preus de la Construcció 2004 del COAAT d’Ourense 
- Base de preus de la Construcció 2005 de la Junta d’Extremadura 
 
El programa Arquímedes permet l’actualització immediata de preus i de rendiments a partir 
de bancs de preus, altres pressupostos, el Generador de preus de la construcció i el 
Generador de preus de la rehabilitació.  
 
Pot ajustar el pressupost al PEM i al PEC, i també al capítol o partida seleccionat, i no té 
límit a l’hora d’introduir capítols, sots capítols, línees de descomposició i línies de medicions. 
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La utilitat principal de l’Arquímedes són les medicions i els pressupostos. Per poder realitzar-
les de la manera més eficaç possible, el programa s’organitza a partir d’una base de dades, 
per administrar de forma correcte tota la informació. Aquesta s’estructura com a la Figura 
2.1. 
 
 

 
 

Figura 2.1: Captura de pantalla de l’estructura arborescent de la base de dades del programa Arquímedes 

 
 
A més, també permet una connexió directe amb el Generador de preus de la construcció i el 
Generador de preus de rehabilitació, els dos de CYPE Ingenieros (no funciona de forma 
directe amb el banc BEDEC; per fer-ho s’hauria de passar abans pel BC3). 
 
Arquímedes pot treballar amb dos tipus de plecs de condicions: els dels bancs de preus 
convencionals i els dels Generadors de preus. En aquest cas, quan s’importa a Arquímedes 
una unitat d’obra del Generador de preus, s’importa també la informació referent al plec 
sobre la unitat d’obra corresponent. D’aquesta manera, els pressupostos creats a 
l’Arquímedes, que obtenen els preus del Generador de preus, inclouen automàticament el 
plec de condicions adaptat al CTE (Codi Tècnic de la Construcció). 
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Generador de Preus 
 
És una eina informàtica que permet als tècnics del sector de la construcció obtenir preus 
amb previsions de costos. És el programa que utilitzarem en aquest projecte, ja que és de 
lliure copia i distribució, a més de contenir molta informació, i amb l’afegit de ser una de les 
bases de preus més utilitzades. 
 
Per obtenir-los, el programa inclou un sistema paramètric que acota diverses opcions 
tipològiques, geogràfiques i econòmiques que incideixen en el cost final de l’obra. Escollint 
aquests paràmetres, el Generador ajusta els preus a l’edifici amb el que s’està treballant. 
Alhora, també integra els productes dels principals fabricants, amb totes les opcions per a 
cadascun d’ells. 
  
Els condicionants ajustables que incorpora el Generador de preus són els següents: 
 

1. La zona geogràfica en la que s’executarà el projecte i els preus de mercat 
corresponents. 

 
Afectant al rendiment de la mà d’obra i la maquinària: 
 

2. El volum de l’obra ( la superfície construïda i la superfície de la planta tipus) 
 

3. La tipologia d’habitatge i la seva situació 
 

4. La complexitat geomètrica de la planta tipus 
 

5. El nombre de plantes sobre i sota rasant 
 
6. La superfície mitja de la planta 

 
7. El grau de dificultat en els accessos a l’obra 

 
8. La dificultat topogràfica de la parcel·la 

 
Afectant als preus del material i la maquinària: 

 
9.- El volum de compres (superfície construïda, cartera de contractació) 
 
10.- Les condicions del mercat 
 

 
La possibilitat d’escollir tots aquests condicionants són el fet pel qual considerarem el 
Generador de Preus de CYPE Ingenieros com una base multiparamètrica. 
 
CYPE comercialitza la connexió del Generador de preus amb Arquímedes, podent exportar 
des d’aquest programa la/es partida/es seleccionada/es (una darrera l’altra), incloent 
descripcions, criteris de medició, descomposició de maquinària, materials i mà d’obra i 
instruccions d’ús i manteniment. També permet la connexió amb altres programes com el 
Presto o el FIEBDC-3. 
 
Al ser CYPE Ingenieros una empresa privada, a l’hora d’escollir materials i solucions 
constructives, el Generador de preus ofereix la possibilitat d’elegir directament entre les 
marques dels principals fabricants i, a través d’aquesta elecció, completar la definició del 
projecte amb nous ajustaments paramètrics.  
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La base de preus de CYPE només es presenta en format informàtic (en el Generador de 
Preus i integrada en altres programes de l'empresa), i no s'edita en paper. 
 
Diferència entre l’Arquímedes i el Generador de preus 
 
Encara que siguin programes del CYPE i existeixi una interconnexió entre ells (i al mateix 
temps amb els altres programes de l’empresa), l’Arquímedes és un programa purament de 
càlcul de pressupostos, mentre que el Generador de preus és únicament la base de preus 
redactada per CYPE Ingenieros, i permet parametritzar i consultar partides d’obra. 
 
El punt important és aquesta interconnexió. El Generador de preus et dóna un preu previ 
d’una partida de l’edifici descrit prèviament, però tot i donar-te opcions per definir-lo, no 
s’ajustarà totalment a la realitat. 
 
Llavors, el resultat el transportem a l’Arquímedes (per fer-ho és necessari tenir el mòdul 
d’interconnexió entre programes, i s’ha de traspassar partida per partida), que sí permet 
modificar i/o afegir paràmetres més concrets de l’obra a la partida exportada des del 
Generador, aconseguint d’aquesta manera un resultat més precís. 
 
Cal esmentar que l’Arquímedes integra la base de preus oferta també mitjançant el 
Generador. 
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2.4 CRITERIS BÀSICS 

 
En aquest punt, descriurem els criteris utilitzats per l’ITeC i CYPE Ingenieros a l’hora 
d’elaborar els preus de les seves bases, segons la informació que ens proporcionen els 
mateixos autors. 

2.4.1 ITeC 

 
Mà d’obra 
 
Es considera la mà d’obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra. 
 
En aquest preu es tenen en compte els diferents conceptes retributius segons categories, 
salaris, pagues extra, plusos, càrregues i seguretat social, repartits unitàriament, d’acord 
amb les hores de treball anuals vigents en els diferents convenis. 
 
La hipòtesi utilitzada per l’ITeC per calcular el preu de la mà d’obra és donada a conèixer pel 
propi Institut en la publicació en paper de la seva base de dades, el llibre “Preus de 
referència d’edificació de l’ITeC”. En la figura 4 podem observar el procediment utilitzat per 
establir el preu de l’hora d’oficial de primera del 2009. 
 

 
Figura 2.2: Quadre de càlcul de l’oficial de 1a extret del llibre Preus de referència d’edificació de l’ITeC del 2009 
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Per obtenir el preu per l’any 2009, s’ha realitzat a partir “del cost per hora treballada segons 
el conveni de 2008 incrementat un 0,5% per la regularització de l’IPC previst pel 2008 i 
posteriorment incrementat un 3,5% com a estimació d’augment per al 2009” [3], tal com es 
pot observar a la part inferior de la pròpia figura 4. 
 
El mateix ITeC explica que el cost per hora treballada pel 2010 considerat en els seus 
càlculs “un cop regularitzat el del 2009 (-1,1% per la regularització del conveni i pels canvis 
dels tipus de cotització de l’atur i dels accidents i -1,8% per la regularització de l’IPC previst 
inicialment) i estimat un IPC pel 2010 al voltant del 1,4% (al qual se li afegeix l’1,5% previst 
al Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2007-2011), no comporta variació 
respecte a l’indicat al banc BEDEC 2009”. [4] 
 
Materials 
 
Es consideren els materials que resten integrats en la unitat de què es tracti o que es 
necessitin per executar-la. 
 
L’ITeC obté el preu dels materials a partir de consultes als fabricants, subministradors i 
instal·ladors. Els preus corresponen a tarifes vigents des del novembre de l’any previ a la 
publicació del banc, no inclouen l’IVA i es consideren amb pagament a 30 dies. 
 
Aquests preus es consideren a peu d’obra. Per tant, inclouen les despeses en concepte de 
manipulació, embalatge, transport i descàrrega, i els possibles descomptes per nombre 
d’unitats o volum de compra. 
 
Maquinària 
 
Els preus de la maquinària s’obtenen a partir de consultes amb empreses de lloguer de 
maquinària i corresponen a tarifes vigents des del novembre de l’any previ a la publicació del 
banc. Aquests preus no incorporen l’IVA i es consideren amb pagament a 30 dies. 
 
Inclouen alhora totes les despeses lligades a l’ús de maquinària: lloguer, personal 
manipulador, combustible, petit material i altres elements necessaris per al seu 
funcionament, conservació i amortització. Els costos d’ús, consum i manteniment, així com 
els possibles descomptes, es contemplen dins dels preus proporcionats. 
 
Rendiments de materials i mà d’obra 
 
L’elaboració dels rendiments inclosos en les partides d’obra i els conjunts de partides d’obra 
es realitza a partir de valors mitjans obtinguts de la pràctica habitual i de consultes amb 
aplicadors, corresponents a l’obra de referència del banc BEDEC. 
En la quantitat dels materials s’inclou, en els casos en què sigui necessari, els retalls i 
minves de material produïdes per l’execució de la unitat d’obra corresponent, així com les 
ruptures i minves produïdes durant el transport intern dels mateixos. 
 
El rendiment de la mà d’obra indica el temps necessari en hores per realitzar una unitat de la 
partida d’obra corresponent, i sempre fa referència a un sòl recurs. El nombre d’hores 
correspondria a hores genèriques, és a dir, el temps que inverteix un sòl oficial, per exemple, 
en realitzar l’activitat descrita a la partida. Així, el banc BEDEC no inclou la possibilitat 
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d’assignar més d’un recurs a aquesta activitat per reduir-ne la duració, opció que resta 
relegada al moment de l’elaboració del pressupost per part del tècnic corresponent. 
 
En cadascuna de les partides s’inclouen tots els tipus de recurs de la mà d’obra necessaris 
per les activitats descrites (ja siguin oficials o manobres, i de l’especialitat corresponent). 
 
Despeses auxiliars 
 
És el valor econòmic dels petits materials i eines que, per ells mateixos, no formen part de la 
descomposició de les partides d'obra, però que són necessaris per a la correcta realització 
de les tasques. 
 
Són exemples de despeses auxiliars les eines petites com la màquina de perforar o el regle, 
i materials utilitzats en multitud d’activitats, com la cinta de pintor. 
 
En el banc BEDEC, l’aplicació de les despeses auxiliars es realitza en forma de percentatge 
sobre el total de la mà d’obra. A més, l’ITeC ens avisa de que el valor assignat a les 
despeses auxiliars és aproximat i ha de ser revisat en cada obra per l’autor del pressupost. 
 
El propi ITeC informa de que compleix amb l’article 153 (“Precios y gastos”) del “Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” (aprovat pel Real Decreto 
1098/2001 de 12 d’Octubre), que diu, en el seu primer punt: “Todos los trabajos, medios 
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de 
cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.” 
 
“Així doncs, no es poden repercutir despeses auxiliars als conjunts de partides d’obra, 
perquè ja han estat contemplades dins l’import de les partides d’obra que els componen. 
D’igual manera, a les partides d’obra no es poden repercutir despeses auxiliars sobre 
l’import dels elements compostos que les formen.” [5] 
 
Costos indirectes 
 
Es consideren despeses indirectes totes aquelles despeses d’execució que no siguin 
directament imputables a unitats d’obra concretes, sinó al conjunt o part de l’obra. 
 
Segons el Reglament General anteriorment citat (article 130), han de ser considerades les 
despeses indirectes següents: instal·lació d'oficines a peu d'obra; comunicacions; edificació 
de magatzems, tallers, pavellons provisionals per a obrers i laboratoris; així com les 
despeses del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i les 
corresponents als imprevistos. Totes aquestes despeses, a excepció d'aquelles que s’hagin 
valorat al pressupost en unitats d'obra o en partides alçades, s'han de xifrar en un 
percentatge dels costos directes, el mateix per a totes les unitats d'obra, que el tècnic autor 
del projecte adoptarà en cada cas segons la naturalesa de l'obra projectada, de la 
importància del pressupost i del termini probable d'execució. 
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Els conceptes considerats pel banc BEDEC dins de les despeses indirectes són els 
següents: 
 
- Mà d’obra indirecta: Personal que no intervé de forma directa en l’execució de les unitats 

d’obra, atès que realitza exclusivament funcions de control, organització, distribució de 
tasques i vigilància. Inclou els següents càrrecs: 

 
- Cap d’obra, ajudant d’obra, encarregat d’obra, administratiu d’obra, cap de 

colla, vigilant, emmagatzemador, manobre de serveis varis (personal que 
realitza funcions de transport interior, elevació, muntatge, retirada i neteja, 
durant l'execució de l’obra). 

 
- Maquinària, útils i eines utilitzats per a l’execució de diverses unitats d’obra i que no són 

específics d’una unitat concreta. Entre ells, trobem els següents elements: 
 

- Aparells d’elevació: grua (incloent el gruista; muntatge, desmuntatge i 
transport de la grua; fonamentació, xarxa de terres i legalització), 
muntacàrregues i carretó elevador. 

- Transport: camió per a treballs generals, neteja i transport d'eines i dumpers. 
- Eines com pics, pales i regles. 

 
- Instal·lacions provisionals, incloent les següents despeses: 
 

- Escomeses provisionals d’instal·lacions: energia elèctrica, aigua potable i 
servei de telèfon. 

- Xarxes d’instal·lacions de caràcter provisional, incloent les despeses 
derivades de la retirada de les xarxes a mesura que no són necessàries. Per 
exemple: xarxa i quadres elèctrics i xarxa d'aigua potable. 

- Consum d’instal·lacions: elèctrica, aigua potable o telèfon/fax. 
 

- Construccions provisionals i equipaments: 
 

- Mòduls prefabricats: construccions provisionals a peu d’obra per realitzar les 
funcions corresponents a magatzems, tallers i oficines. No s’hi inclouen les 
instal·lacions de vestuaris o menjadors del personal quan aquestes s’integren 
en l’Estudi de seguretat i salut. Tampoc s’inclouen en aquest apartat els 
tancaments del solar, accessos i rètols, que es desmunten o s’eliminen quan 
l’obra finalitza. 

- Equipaments: despeses generades pel funcionament de l’oficina d’obra i els 
magatzems, com ara consumibles (paper o fax), equips informàtics i, en 
general, les despeses derivades de l’administració de l’obra durant el període 
d’execució. 

 
- Despeses corresponents al control de qualitat. 
 
Elements simples  
 
Un element simple és cadascun dels elements de mà d’obra, materials, maquinària i 
despeses auxiliars necessaris per a la formació d’un element compost o una partida d’obra. 
Un exemple d'element simple és la hora d'Oficial de 1a, o un kg de ciment. 
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Elements compostos 
 
Un element compost està format pel conjunt d’elements simples que s’uneixen per generar  
un material preparat que es consumeix a peu d’obra. Les partides d’obra inclouen aquests 
elements, a més dels simples. Un exemple d'element compost és el m³ de morter elaborat a 
l'obra. 
 
Partides d’obra 
 
Conjunt d’elements simples i/o elements compostos que configuren una unitat d’obra, 
realitzada pel mateix tipus d’especialistes. 
 
Conjunts de partides d’obra 
 
Agrupació de partides d’obra que conformen una unitat d’obra més amplia i que és 
realitzada per un o diversos tipus d’especialistes. Un exemple són els fonaments de formigó 
armat. 
 
 
Opcions de presentació dels preus: 
 
Els tres preus següents són els que considera el banc BEDEC per a cada element simple i 
compost: 
 
1.Preu a cost directe 
 
El cost directe és aquell que s’obté de la suma dels preus dels seus components. Formen 
part de les despeses directes d'obra: 
 
- La mà d'obra, com per exemple: Oficial 1a paleta. 
- Els materials, com per exemple: Ciment pòrtland CEM I 32,5 N, a granel. 
- Les despeses d’amortització i de conservació de la maquinària i de les instal·lacions, 

com per exemple:  Camió de 12 t. 
 
2.Cost d’execució material 
 
Aquests preus, considerats per elaborar el Pressupost d’Execució Material (PEM), inclouen, 
a més dels costos directes, les despeses indirectes. 
 
3.Cost d’execució per contracte 
 
Aquests preus, utilitzats per elaborar el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC),  
afegeixen als preus anteriors les despeses generals d’empresa (DG) (del 13% al 17% per 
obres oficials) i el benefici industrial (BI) (6% per obres oficials), sense IVA. 
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2.4.2 CYPE Ingenieros 

 
Donat que CYPE Ingenieros no facilita la quantitat d’informació que sí proporciona l’ITeC, 
probablement per ser aquest últim un organisme de caràcter públic, no podem definir els 
criteris bàsics seguits per a l’elaboració del Generador de Preus. 
 
Pel que fa a la mà d’obra, sí que podem observar que el preu per hora és superior al que 
utilitza el banc BEDEC. Donat que aquest equipara els seus imports als càlculs del conveni, 
en ocasions afegint l’import del plus voluntari, podem deduir que els imports presents al 
Generador de Preus són superiors al mínim establert pel conveni. Això es deu a què la base 
de CYPE Ingenieros està destinada a l’ús en l’àmbit privat (al contrari que el banc BEDEC, 
orientat a les obres relacionades amb l’Administració), fet pel qual els imports s’ajusten més 
a la realitat, on gran part dels salaris són superiors al mínim marcat pel conveni. 
 

2.5 ACTUALITZACIÓ DELS PREUS 

 
La variació dels preus deguda a múltiples factors requereix que les bases siguin 
actualitzades amb regularitat. Per a la realització d’aquest projecte, s’ha escollit una data 
propera en ambdues bases. En el cas del banc BEDEC, els preus corresponen a 
l’actualització de Gener de 2010. En el cas de la de CYPE Ingenieros, es tracta de preus de 
Desembre de 2009. 
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3 ANÀLISI COMPARATIVA 

3.1 METODOLOGIA GENERAL 

 
En aquest apartat es descriurà la metodologia utilitzada per realitzar la comparació entre els 
capítols escollits de les dues bases de preus. 

3.1.1 MÈTODE DE COMPARACIÓ PER NIVELLS 

 
Donat que ambdues bases tenen formes divergents d’agrupar les partides, inclouen 
activitats no considerades en l’altre base i, en definitiva, es troben elaborades amb sistemes 
diferents, no és possible realitzar una anàlisi partida per partida. 
 
Així, s’ha procedit a comparar els capítols escollits de forma esglaonada, començant per la 
distribució dels mateixos, seguint amb els sots capítols, els apartats, i les partides. És el que 
anomenarem comparació per nivells, sent un nivell cadascun d’aquests esglaons. 
 
Ara veurem un exemple de que tant el Generador de preus com el banc BEDEC fan servir 
una estructura arborescent, amb el mateix nombre de nivells. Agafarem una mateixa partida 
de les dues bases, i veurem el camí que segueixen (Figura 3.1). 
 

 
Figura 3.1: Captura de l’estructura arborescent del banc BEDEC i la del Generador de preus 



         Estudi i anàlisi comparatiu entre bases de preus de la construcció: Capítol de cimentacions 26 

Podem veure com l’estructura és similar a la Taula 3.1. 
 

 ITeC CYPE INGENIEROS 

CAPÍTOL Estructures Estructures 

SOTS-CAPÍTOL Estructures de fusta Fusta 

APARTAT Bigues de fusta Bigues de fusta 

PARTIDA -Biga de fusta col·locada 
-Biga de fusta serrada 

-Biga de fusta laminada 
encolada 

Taula 3.1:Taula simplificada de l’estructura que segueixen el banc BEDEC i el Generador de preus per a 
l’exemple escollit 

3.1.2 SENTIT DE LA COMPARACIÓ 

 
Per assolir un major grau de claredat, s’han fet totes les comparacions partint del Banc 
BEDEC i confrontant-lo amb el Generador de Preus, enlloc de fer-ho a l’inrevés. Tal com 
s’explica al punt 3.2.3., s’ha partit de l’edifici tipus del Banc BEDEC i, per tal de ser 
coherents amb aquest decisió, s’han fet totes les comparacions en el mateix sentit. 
 
Així, en les figures corresponents a captures de pantalla o muntatges que continguin 
elements de les dues bases, he situat sempre que ha estat possible allò corresponent al 
BEDEC a la part esquerra. 
 

3.2 PARÀMETRES INICIALS  

3.2.1 TIPUS DE PREUS 

 
En accedir al banc BEDEC es pot observar que separa les partides d’obra dels diferents 
àmbits del sector de la construcció (edificació, rehabilitació-restauració, enginyeria civil, 
manteniment d’edificació, urbanització i manteniment d’urbanització i enginyeria civil). En 
aquest cas ens centrarem en la comparació del sector de l’edificació. 
 
En el cas del Generador de preus, en canvi, aquests àmbits estan inclosos en diferents 
versions del programa, i seria necessari descarregar-ne la versió específica de cada un. Per 
realitzar aquest projecte, s’ha utilitzat la base de preus que inclou únicament les partides 
d’edificació. 
 

3.2.2 ZONA GEOGRÀFICA DE L’OBRA 

 
El banc BEDEC conté els preus de referència d’edificació per a Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona. Per realitzar la comparació, s’escollirà els preus per a la província de Barcelona. 
 
En el cas del Generador de Preus, el programa ens deixa escollir la província i, fins i tot, el 
terme municipal on es troba situada la nostra obra. Triaré Barcelona en els dos casos. 
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3.2.3 CARACTERÍSTIQUES CONCRETES DE L’OBRA I EDIFICI TIPUS 

 
Per tal de poder realitzar una comparació correcta, es fa necessari igualar les 
característiques d’una mateixa obra per les dues bases. 
 
Prendrem com a referència les dades considerades per l’ITeC per definir el seu edifici tipus, 
en concret el d’obra nova, ja que aquesta base no ens ofereix la possibilitat de variar aquest 
edifici tipus de forma directa. Ens proporciona, únicament, la possibilitat d’aplicar uns 
coeficients que corregeixen els imports en base al volum de l’obra (Figura 3.2). 
 

 
Figura 3.2:  Captura de pantalla del llibre “Preus de referència d’edificació 2008” de l’ITeC sobre els coeficients 

de preus en funció del volum d’obra 

 
Degut a les limitacions del Banc BEDEC a l'hora de modificar el seu edifici tipus, com que el 
Generador de Preus de CYPE Ingenieros, un cop descarregat, sí ens permet variar les 
característiques de l’edifici a considerar, adaptarem aquest edifici al del banc BEDEC, 
seguint el sentit de la comparació que he establert per a tot el treball. 
 
L’edifici tipus del banc BEDEC és un edifici d’habitatges construït en casc urbà, de nova 
planta, d’aproximadament 2500m² de superfície, 4 plantes sobre rasant i 1 sota rasant, i amb 
un procés constructiu normal (no conflictiu). 
 
La base de preus de CYPE Ingenieros permet especificar més paràmetres que aquests 
mencionats de la de l’ITeC. Per tant, equipararem aquells que ho permetin, i designarem la 
resta com ens suggereix el Generador per defecte. Aquests paràmetres presents únicament 
al Generador de Preus afecten lleugerament en els imports de les partides. Per tant, 
presumiblement els resultats de la comparació entre les dues bases de preus es veuran poc 
afectats.  
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3.3 NIVELL PREVI 

 
He definit com a “nivell previ” l’estat inicial en què trobem cada base en el moment d’accedir-
hi. A les figures 3.3 i 3.4 podem veure, respectivament, els estats inicials del banc BEDEC i 
el Generador de Preus. 
 
 

 
Figura 3.3: Captura de pantalla del nivell previ del banc BEDEC 
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Figura 3.4: Captura de pantalla del nivell previ del Generador de preus. 

 
 

3.3.1 SELECCIÓ DELS PARÀMETRES INICIALS 

 
Abans de començar a estudiar el sistema de classificació de les dues bases, així com les 
seves característiques, s’han de marcar una sèrie de paràmetres, a més dels condicionants 
de l’obra que s’han tractat anteriorment, per ajustar la comparació al màxim possible. 
 
Banc BEDEC 
 
Quan accedim al banc BEDEC obrirem la finestra “Modificar paràmetres”, on marcarem els 
següents aspectes (Figura 3.5): 
 
- Data de preus: Gener 2010 
- Àmbit de preus: Barcelona 
- Àmbit de plecs: Catalunya 
- Variació de preus segons el volum d’obra nova: Obres Tipus (PEM 1,712 M euros) 
- Divisa: euro 
- Definició partides d’obra: descripció amb inclusió de productes comercials 
- Afegir el criteri d’amidament a la definició: Si 
- Tipus de preu: Cost Directe 
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La justificació de la major part dels paràmetres es troba al punt 3.2.3 “Característiques 
concretes de l’obra i edifici tipus”. La resta de paràmetres es justifiquen a continuació: 
 
- La data de preus és Gener de 2010 perquè és la que més s’ajusta a la data del 

Generador escollida (Desembre de 2009). 
- La divisa és l’Euro perquè és la unitat monetària vigent (i la única opció que permet el 

banc). 
- La definició de les partides d’obra amb productes comercials i afegir el criteri 

d’amidament proporcionaran més informació juntament amb la partida que pot resultar 
útil a l’hora de fer la comparació entre les dues bases.  

- Els preus seran a Cost Directe, tal com es detalla al punt 3.7.1. 
 
 
 

 
Figura 3.5:  Captura de pantalla de la modificació de paràmetres del banc BEDEC 
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Generador de Preus 
 
En aquesta base hem de seleccionar els paràmetres en dos llocs diferents. 
 
El primer es troba a la pestanya Emplaçament, que coincideix amb l’estat inicial del 
Generador de preus, on marcarem la província a la qual pertany el nostre edifici. En el 
nostre cas, Barcelona (Figura 3.4). Un cop escollida, també marcarem el terme municipal, en 
aquest cas la pròpia Barcelona (Figura 3.6). 
 

 
Figura 3.6:  Captura de pantalla de l’elecció del terme municipal del Generador de preus 

 

El segon el trobem a la pestanya “Preus descompostos”, on seleccionarem els paràmetres 
relacionats amb l’edifici tipus (Figura 3.7). Introduïm, doncs, una superfície total construïda 
de 2500m², una superfície de la planta tipus de 500m², 4 plantes sobre rasant i 1 sota 
rasant. Considerarem el tipus d’habitatge plurifamiliar, i la situació, entre mitgeres. Deixarem 
els paràmetres que no especifica l’ITeC com venen per defecte: l’accessibilitat bona i la 
topografia amb desnivells mínims. 
 
Deduïm que el banc BEDEC ja té incorporada la variació en els preus que produeix la 
situació econòmica actual. Al Generador de Preus, per tant, escollirem un mercat amb 
recessió acusada (crisi). 
 

  
Figura 3.7:  Captura de pantalla de les condicions de l’obra del Generador de preus 
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En l’apartat on el programa ens permet escollir la geometria de la planta, un cop haguem fet 
clic sobre el dibuix, triarem la que ens ve per defecte a la finestra emergent (Figura 3.8). 
 

 
Figura 3.8:  Captura de pantalla de les opcions de geometria de la planta del Generador de preus 

 
 

3.3.2 ANÀLISI COMPARATIVA 

 
Banc BEDEC 
 
Un cop marcats aquests paràmetres inicials, ens trobem un sistema de classificació 
diferenciat del sistema del Generador de Preus. En primera instància, l’esquema s’inicia amb 
la classificació següent: 
 
- Conjunts de partides d’edificació 
- Partides d’obra d’edificació 
- Conjunts de partides de rehabilitació-restauració d’edificació 
- Partides d’obra de rehabilitació-restauració d’edificació 
- Partides d’obra de manteniment d’edificació 
- Conjunts de partides d’urbanització 
- Partides d’obra d’urbanització 
- Conjunts de partides d’enginyeria civil 
- Partides d’obra d’enginyeria civil 
- Partides d’obra de manteniment d’urbanització i enginyeria civil 
- Partides d’obra de seguretat i salut 
- Conjunts de partides de despeses indirectes 
- Partides d’obra de despeses indirectes 
- Assaigs de control de qualitat 
- Elements compostos 
- Maquinària 
- Materials 
- Mà d’obra 
 
Observem que, en aquest nivell previ, el banc BEDEC inclou totes les seves bases de preus 
relacionades amb el sector, diferenciant entre partides d’obra i conjunts de partides d’obra. A 
més, permet la consulta directa dels preus dels elements compostos, costos indirectes, 
materials, maquinària i mà d’obra. 
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Generador de Preus 
 
En el moment d’accedir al Generador, ens trobem amb les següents pestanyes (Figura 3.9): 
 
- Emplaçament 
- Normativa 
- Manual d’ús i manteniment 
- Preus descompostos 
- Plec de condicions 
- Mòduls. Costos de referència segons els usos 
 
La pestanya “Emplaçament”, que coincideix amb l’estat inicial del Generador de preus, ens 
dóna la opció de marca la província i el terme municipal, com ja he explicat amb anterioritat 
(Punt 3.3.1). 

 

 
Figura 3.9: Captura de pantalla de la pestanya “Emplaçament” del Generador de preus 

 
 
En la pestanya Normativa ens trobem la normativa de caràcter general i la que es refereix a 
cada capítol. Tota la documentació necessària i tota la reglamentació per a cada aspecte 
constructiu es troba aquí (Figura 3.10). En Manual d’ús i manteniment trobem els 
procediments d’ús i manteniment relacionats amb els elements inclosos a cada capítol 
(Figura 3.11). És un manual que pretén facilitar el correcte ús i l’adequat manteniment de 
l’edifici, per poder conservar al llarg del temps les característiques funcionals i estètiques 
d’aquest. 
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Figura 3.10: Captura de pantalla de la pestanya de Normativa, en concret del capítol de fonamentacions, del 

Generador de preus 

 

 
 

Figura 3.11: Captura de pantalla de la pestanya de Manual d’Ús i Manteniment, en concret del de pilots in situ, 
del Generador de preus 

 
A Preus descompostos hi trobem, com a pantalla inicial, els paràmetres condicionants de 
l’obra (Figures 3.7 i 3.8). Un cop escollits aquests, ens apareix la base de preus en sí, en el 
primer nivell, el de capítols (Figura 3.12). La comparació d’aquest nivell la realitzarem al punt 
3.4.  
 
La següent pestanya que ens trobem és el Plec de condicions, on hi ha totes les condicions 
que haurà de complir l’edifici, ja sigui a nivell administratiu com a nivell particular (Figura 
3.13). 
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Figura 3.12: Captura de pantalla de la pestanya de Preus Descompostos del Generador de preus 

 

 
Figura 3.13: Captura de pantalla de l’apartat Plec de condicions del Generador de preus 

 
Per últim, ens trobem la pestanya de “Mòduls. Costos de referència segons els usos”, on 
veiem quins són els costos aproximats, en €/m², de la demolició i la construcció del nostre 
edifici, ajustant-lo a una sèrie de paràmetres (Figura 3.14). 
 

 
Figura 3.14: Captura de pantalla de la pestanya “Mòduls. Costos de referència segons els usos” del Generador 
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Comentaris 
 
Com podem veure, els estats inicials del banc BEDEC i del Generador de preus són força 
diferents. Per tant, es fa necessària una comparació d’aquest nivell previ. Trobem les 
següents diferències remarcables: 
 
1. Tant en un com en l’altre s’han de marcar uns paràmetres abans de començar a fer la 
comparació: 
 
- La situació geogràfica, igual en les dues bases pel que fa a la província. El Generador de 

Preus, però, permet introduir el municipi concret on es realitza l’obra. 
 

- Les característiques de l’edifici tipus. El banc BEDEC no permet modificar-lo, únicament 
ens permet aplicar uns coeficients sobre els preus segons el PEM total de l’obra. El 
Generador de Preus, en canvi, permet modificar completament l’edifici tipus, oferint, a 
més, paràmetres addicionals com l’accessibilitat o la topografia. 

 
En la nostra opinió, el Generador de preus ofereix moltes més opcions i més útils a l’hora de 
definir l’edifici amb el que treballarem i les condicions de l’obra. Les opcions que ofereix el 
banc BEDEC ens semblen insuficients, en comparació, ja que creiem que és més fàcil 
obtenir dades com la superfície o el nombre de plantes, que no pas el PEM de l’edifici. 
 
2. El banc BEDEC separa les partides dels conjunts de partides. Aquesta diferència 
s’estudiarà més detingudament al fer la comparació a nivell de partides. 
 
3. El banc BEDEC també inclou els preus corresponents als camps de rehabilitació-
restauració, d’enginyeria civil, de manteniment d’edificació, d’urbanització i de manteniment 
d’urbanització i enginyeria civil. Per contra, CYPE Ingenieros només té un Generador de 
preus de rehabilitació, que s’ha de descarregar apart del d’edificació. Amb això, l’ITeC 
aconsegueix oferir una base de preus més completa, però, alhora, més confusa a primera 
vista que la de CYPE. 
 
4. La base de l’ITeC permet consultar costos indirectes, mà d’obra, materials, maquinària i 
elements compostos per separat. El Generador no ofereix aquesta possibilitat, aspecte en 
què es veu superat en aquesta comparació. 
 
5. El Generador de preus té capítols per la seguretat i salut i pels assaigs de control de 
qualitat, mentre que el banc BEDEC inclou aquests dos conceptes en aquest nivell previ. 
Aquesta diferència és d’organització interna de la base, i no la considerem transcendent en 
aquest punt de la comparació. Tot i això, creiem que l’elecció de CYPE és més encertada, ja 
que comporta millor organització a nivell visual. De totes formes, ja que l’ITeC inclou les 
despeses del control de qualitat dins dels costos indirectes (segons el seu document “Guia 
d’instal·lació, contingut i criteris”), creiem que aquest element hauria d’estar dins de “Partides 
d’obra de costos indirectes” per una qüestió de coherència. 
 
En la nostra opinió, el Generador de Preus resulta una base menys complexa en aquest 
nivell previ, un aspecte molt positiu pels usuaris no familiaritzats amb aquestes dues bases. 
El banc BEDEC, en canvi, és més complet. 
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3.4 NIVELL DE CAPÍTOLS 

 
A continuació desplegarem la pestanya “Partides d’obra d’edificació” en el cas del banc 
BEDEC, i la pestanya de preus descompostos del Generador de preus. Aquí ens apareixen 
els capítols (Figura 3.15). 
 
 

 
Figura 3.15: Nivell de capítols del banc BEDEC i del Generador de preus 

 

 
A simple vista, veiem que l’estructura arborescent és similar, però el nombre de capítols que 
hi ha és diferent, i la manera de dividir-los, en alguns casos, també.  
 
Els capítols que coincideixen en les dues classificacions són els de fonamentació, 
estructures, cobertes i el de aïllaments i impermeabilitzacions (Figura 3.16). 
 
D’altres també coincideixen, però estan agrupats de forma diferent. És el cas del capítol 
d’Enderrocs, moviment de terres i gestió de residus, que en el banc BEDEC en formen un de 
sol mentre que en el Generador de preus està dividit en 3 diferents. Això també es pot 
apreciar, però en sentit contrari, en el cas de les instal·lacions, que en el cas del banc 
BEDEC les classifica en 11 capítols diferents, mentre que el Generador de preus les agrupa 
en un de sol (Figura 3.17). 
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Figura 3.16:  Capítols coincidents del banc BEDEC i el Generador de preus 

 
 

 
Figura 3.17:  Capítols agrupats diferents del banc BEDEC i el Generador de preus 
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Una altra diferència és la distribució dels tancaments exteriors, interiors i les obertures. El 
banc BEDEC ho divideix en un capítol referent únicament als tancaments (des dels de 
façana fins els envans) anomenat “Tancaments i divisòries”, i un altre per tot allò referent a 
les obertures (portes i finestres) anomenat “Tancaments i divisòries practicables”. D’altra 
banda el Generador de preus ho divideix en el capítol de “Façanes” que inclou tant els 
tancaments com les obertures d’aquests tancaments, i el capítol de “Particions” (Figura 
3.18). 
 
 

 
Figura 3.18:  Captura dels capítols de tancaments i obertures del banc BEDEC i el Generador de preus 

 
En següent lloc observem que el banc BEDEC subdivideix més que el Generador de preus 
els capítols de Revestiments i Senyalitzacions i equipament. La base de CYPE comprimeix 
en un mateix capítol els revestiments, incloent-hi els paviments, mentre que la de l’ITeC els 
diferencia en dos de diferents. I el mateix passa amb els equipaments i les senyalitzacions 
(Figura 3.19). 
 
Un aspecte en el que el Generador és més complet és en què realitza un capítol anomenat 
“Urbanització interior de la parcel·la”, que inclou jardineria, piscines, aparcaments i reg, entre 
altres, mentre que el banc BEDEC només fa menció a la jardineria (Figura 3.20). 
 
Un aspecte notori, en el qual es diferencien clarament  aquestes bases, és en els temes de 
“Control de qualitat i assaigs” i “Seguretat i salut”, ja que cada base els situa en un nivell 
diferent. Mentre que el Generador de preus els situa a nivell de capítols, el banc BEDEC els 
situa en el nivell previ, considerant-los elements fora de la definició del què considera un 
“capítol” (Figura 3.21). 
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Figura 3.19: Captura dels capítols de revestiments,senyalitzacions i equipaments del banc BEDEC i el Generador 

de preus 
 

 
Figura 3.20:  Captura del capítol de jardineria del banc BEDEC i del Generador de preus 
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Figura 3.21:  Captura dels capítols de seguretat i salut i assaigs de control de qualitat del banc BEDEC i del 

Generador de preus 

 
 
Comentaris 
 
Podem afirmar que el banc BEDEC fa una estructuració més dividida a nivell de capítols que 
el Generador de preus. A més, les dues bases utilitzen criteris distributius diferents, que són: 
 
- Incloure sots capítols en capítols diferents 
- Atorgar la categoria de capítols a agrupacions que l’altra base considera sots capítols. 
 
Aquestes diferències les aplica el Generador de preus respecte el banc BEDEC, i també en 
el sentit invers, com s’ha vist anteriorment.    
 
El nombre de capítols del banc BEDEC provoca la impressió de què aquesta és una base 
més complexa, en comparació amb el menor nombre de capítols del Generador de preus. 
 
Això, unit al seu disseny visualment més atractiu, dóna lloc a una major claredat i simplicitat 
per part de la base de CYPE Ingenieros en aquest nivell. 
 
El capítol d’Ajudes del ram de paleta del banc BEDEC inclou activitats que el Generador de 
preus no contempla. 
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3.5 NIVELL DE SOTS CAPÍTOLS 

3.5.1 CAPÍTOL ESCOLLIT 

 
En aquest projecte en concret s’ha escollit comparar el capítol de fonamentacions del banc 
BEDEC amb el de la base de preus del CYPE. 
 
Tot i haver elegit aquest capítol, es pot realitzar la mateixa anàlisi comparativa dels demés 
capítols, dins de la mateixa línea d’investigació. 

3.5.2 ANÀLISI COMPARATIVA 

 
Aquesta és la presentació amb la que ens trobem al desplegar el capítol de fonamentacions 
del banc BEDEC i del Generador de preus (Figura 3.22): 
 

 
Figura 3.22:  Captura de l’estructura del capítol de fonamentacions del banc BEDEC i del Generador de preus 

 
 
A primer cop d’ull, es veu que el nombre de sots capítols és diferent. Mentre el banc BEDEC 
en té 12, el Generador de preus només en contempla 8.  
 
Les dues estructures segueixen el mateix camí que a nivell de capítols, amb sots capítols 
organitzats iguals, i altres que són considerats apartats en comptes de sots capítols. 
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Els sots capítols que coincideixen són els de regulació (encara que en el banc BEDEC 
l’anomena “Elements especials”), travaments, encepats i palplanxes (Figura 3.23). 
 
 
 

 
Figura 3.23:  Captura de pantalla dels sots capítols coincidents del banc BEDEC i del Generador de preus 

 
 
També hi ha tres sots capítols en el Generador de preus, que el banc BEDEC separa en sis.  
 
El banc BEDEC separa els pilots i els micropilots en dos sots capítols, mentre que el 
Generador de preus inclou els micropilots dins del seu sots capítol de pilots. Passa el mateix 
amb les contencions i els murs pantalla, i la fonamentació superficial i les lloses (Figura 
3.24). 
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Figura 3.24:  Captura de pantalla dels sots capítols organitzats en diferents nivells del banc BEDEC i del 

Generador de preus 

 
Finalment hi ha una sèrie de sots capítols que es troben o a una base o a l’altra. En el 
BEDEC estan els recalçats i la consolidació de terrenys (aquest el trobem al capítol de 
“Moviment de terres” en el Generador de preus), i en el Generador el d’anivellament (Figura 
3.25). 
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Figura 3.25:  Captura de pantalla dels sots capítols només presents a una de les dues bases de preus 

 
 
Comentaris 
 
En aquest nivell el banc BEDEC té 4 sots capítols més, degut a que el Generador de preus 
n’inclou alguns en un de sol.  
 
Tant ITeC com CYPE organitzen els seus sots capítols de forma simple i clara, sobretot a 
nivell visual, però el Generador engloba millor les activitats incloent, per exemple, tot el que 
es refereix als pilots en un sol sots capítol, per la qual cosa és més fàcil de trobar una 
activitat concreta relacionada amb les fonamentacions. 
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3.6 NIVELL D’APARTATS 

 
En aquest nivell aniré per ordre segons el banc BEDEC per no deixar-nos cap apartat, i els 
aniré comparant amb els del Generador de preus. 
 
Fonamentació superficial, pilots i contenció 
 
Els apartats d’aquests tres conceptes constructius són classificats de manera diferent per les 
dues bases, però segueixen un mateix patró.  
 
Pel que fa a la fonamentació superficial (Figura 3.26): 
 
- El Generador de preus percep les “Lloses” com un apartat, juntament am les “Sabates” i 

les “Sabates corregudes”, de la fonamentació superficial.  
- Mentre que al banc BEDEC, les “Rases i pous” i les “Lloses” són sots capítols, i els seus 

apartats són els mateixos: formigonat, armadures i encofrat dels mateixos. 
 

 
Figura 3.26:  Captura de pantalla de la fonamentació superficial de les dues bases 

 

 
Pel que fa al pilotatge la diferència també és remarcable (Figura 3.27): 
 
- El Generador de preus ho fa de forma més simplificada, ja que engloba tots els tipus de 

pilot dins d’un mateix sots capítol, i aquest està dividit amb els apartats de pilots “in situ”, 
“Prefabricats” i “Micropilots”.  

- El banc BEDEC ho torna a organitzar de forma diferent: dins del sots capítol de “Pilots” si 
que es troben els pilots “in situ” i els “Prefabricats”, a part d’un apartat nou anomenat 
“Element auxiliars per a pilons”, que més endavant es veurà que el Generador de preus 
ja ho inclou dins de cada partida de pilot. 

- Finalment, ITeC separa els “Micropilons” com un sots capítol apart, i els apartats 
d’aquests són el d”Execució de micropilons” i “Elements auxiliars per a micropilons”, 
conceptes que el Generador aplica en les partides del seu apartat de “Micropilons”. 

 
 

 



Estudi i anàlisi comparatiu entre bases de preus de la construcció: Capítol de cimentacions 47 

 
Figura 3.27:  Captura de pantalla de la fonamentació per pilotatge de les dues bases 

 
La contenció també és un altre punt que segueix l’esquema dels conceptes anteriors, tal 
com es veu a continuació (Figura 3.28): 
 
- Un altre cop el Generador inclou les “Contencions” en un sol sots capítol, i en aquest cas 

els “Murs pantalla” són un apartat d’aquestes, juntament amb ”Murs soterrani” i 
“Passadores de transmissió de càrregues”, apartat que el banc BEDEC no considera 
enlloc. 

- Pel que fa al BEDEC, separa els “Murs de contenció” i les “Pantalles” en dos sots 
capítols diferents. Els apartats d’aquests dos són similars, exceptuant que les “Pantalles” 
tenen a més “Elements auxiliars per a pantalles” i els “Murs de contenció” tenen 
“Encofrat per a murs de contenció” i “Murs de contenció d’elements singulars”.   

 

 
Figura 3.28:  Captura de pantalla de les contencions de les dues bases 

 
 
Regulació, encepats, travaments i palplanxes 
 
Aquests quatre conceptes estaven organitzats igual en el nivell de sots capítol. Ara es 
veuran els seus respectius apartats (Figura 3.29). 
 
Pel que fa a la regularització, les dues bases l’organitzen de la mateixa manera, i per tant 
tenen el mateix únic apartat. 
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Figura 3.29:  Captura de pantalla de la regularització, els encepats, els travaments i les palplanxes de les dues 

bases 

 
Els encepats i els travaments, en el banc BEDEC estan organitzats de la mateixa manera, 
amb tres apartats referents al formigonat, armadures i encofrats. Mentre que en el 
Generador de preus, només apareix un apartat en cada un d’ells, i el formigonat, les 
armadures i l’encofrat estan compresos a nivell de partides. 
 
Per últim, les palplanxes, l’ITeC divideix els seus apartats en si són recuperables o no 
recuperables, a més dels elements auxiliars, mentre que al CYPE la opció de considerar-les 
recuperables o no sorgeix en la parametrització de la partida. 
 
Anivellament, recalçats i consolidació del terreny 
 
El primer d’aquests conceptes constructius només el considera CYPE Ingenieros, mentre 
que els altres dos només els considera l’ITeC. Els seus apartats es veuen a continuació 
(Figura 3.30). 
 

 
Figura 3.30:  Captura de pantalla dels sots capítols no considerats en una de les dues bases 

 
L”Anivellament” al Generador de preus es refereix als “Nans de fonamentació”, que és el seu 
únic apartat. Mentre que a ITeC, es troben els “Recalçats” amb els apartats més comuns en 
aquesta base: formigonat, armadures, encofrats, i en aquest cas també “Elements auxiliars”. 
Per a la “Consolidació de terrenys”, el banc BEDEC subdivideix els seus apartats en 
“Consolidació de terrenys amb injeccions” i “Elements auxiliars”, i com he dit abans, el 
Generador de preus posa la consolidació de terrenys al capítol de “Moviment de terres”. 
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Comentaris 
 
El banc BEDEC subdivideix, en la majoria dels casos, els apartats dels seus sots capítols en 
formigonat, armadures i encofrats (en algun cas també afegeix l’apartat d’elements auxiliars 
d’aquell sots capítol). Això implica que les partides d’aquesta base de preus estaran 
referides només a aquesta activitat. Dividir d’aquesta manera els apartats és poc pràctica a 
l’hora de pressupostar un element constructiu, ja que quan ho fas vols saber el preu total 
d’aquell element, i no només el d’una part. 
 
Per contra, el Generador de preus divideix els apartats en les classes que hi ha d’aquell 
element constructiu (per exemple, els apartats dels pilots són els pilots “in situ”, els 
prefabricats i els micropilots). Per això les partides estan referides a tot l’element constructiu, 
i no només a una part d’aquest, tal com fa ITeC. Aquesta manera d’estructurar els apartats 
em sembla més correcte i pràctica. 
 
CYPE ho estructura amb un disseny millor i més intel·ligible, perquè a l’hora de pressupostar 
i certificar un element constructiu, és més pràctic tenir en compte tot el preu d’aquest, i no 
només el d’una part. A més, visualment segueix sent més atractiu. 
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3.7 NIVELL DE PARTIDES 

3.7.1 METODOLOGIA 

 
Estructura de l’anàlisi 
 
Per analitzar les partides seguirem un ordre, per tal de que la comparació sigui completa.  
 
1. Marcarem els diferents nivells d’aquella partida, per veure com hi hem arribat, i 
analitzarem si són iguals. 
 
2. Descriurem i equipararem els paràmetres de les dues bases per aquella partida, i els 
igualarem al màxim possible perquè la comparació sigui correcta. A més també s’analitzarà 
si alguna de les dues bases afegeix algun paràmetre que l’altra base no té en compte. 
 
3. Un cop marcats els paràmetres, generarem les dues partides, i analitzarem les seves 
descomposicions. 
 
4. Tot seguit compararem les dues partides. Aquesta comparació seguirà el següent 
esquema: 
 
- Descripció: Analitzarem la informació aportada per les descripcions de les partides i els 

plecs de condicions associats a cadascuna d'elles. La manera de redactar-la, si estan 
tots els elements o si falten passos en el procés d’execució seran els punts a comprovar. 

 
- Medició: En aquest punt mirarem la unitat de medició i el criteri d’amidament de cada 

base, i analitzarem les seves similituds i diferències. 
 
- Descomposició: Veurem si les dues bases fan servir els mateixos elements (mà d’obra, 

materials i maquinària) per realitzar la partida. A part d’això, s’estudiaran els preus 
unitaris de cada element, el seu rendiment o quantitat i les possibles mermes incloses en 
aquest. 

 
5. Després s’analitzaran els preus finals de la partida de cada base, i es compararan. 
 
6. Com a últim punt, es faran les observacions pertinents sobre la comparació entre les dues 
partides. 
 
 
Comparació a Cost Directe 
 
En els casos en què s’analitzin els imports corresponents a una i altra base per a un element 
concret, es considerarà en tot moment el Cost Directe (CD), sense tenir en compte els 
Costos Indirectes (CI), ni els mitjans o despeses auxiliars.  
 
Es tracta, a més, de la metodologia habitual per comparar preus de partides d’obra en el 
sector. Això es deu a dos motius: 
 
- Les bases de preus es realitzen a CD, i després s’hi afegeix un percentatge específic 

com a CI, a partir d’un estudi dels costos indirectes que varia per a cada obra. Per això, 
no té sentit realitzar la comparació incloent els Costos Indirectes. 

 
- En el cas de que volguéssim realitzar la comparació amb els mitjans auxiliars i els CI 

inclosos, ens trobaríem amb diverses dificultats: CYPE no ens permet escollir el 
percentatge de CI, i cap de les dues bases permet variar el percentatge de mitjans 
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auxiliars ni sobre quins conceptes s’aplica (només mà d’obra, o materials i maquinària 
inclosos). Per tant, no podríem introduir els mateixos percentatges i la comparació no 
seria en les mateixes condicions. 

 
Per aquests arguments exposats, tampoc resultaria útil analitzar els preus en funció del PEC 
(cost d’execució per contractar). 

3.7.2 ANÀLISI PRÈVIA 

 
En aquest punt analitzaré aquells aspectes que he deixat fora de l'anàlisi partida per partida 
pel fet de realitzar la comparació a CD i aquells que resulten iguals a totes les partides. 
 
Preus de la mà d’obra: 
 
A continuació es veu una taula amb els preus de la mà d’obra que apareixen en el capítol de 
fonamentacions (Taula 3.2): 
 

TIPUS DE MÀ 
D’OBRA 

ITEC 
CYPE 

INGENIEROS 
EME-DOS CONSTRUCT 

Oficial 1a construcció 23,02€ 23,76€ 24,81€ 26,07€ 

Peó ordinari 
construcció 

19,25€ 19,87€ 20,29€ 19,14€ 

Peó especialitzat 
construcció 

19,92€ 20,56€ 20,77€ 19,72€ 

Ajudant de 
construcció 

20,44€ 21,10€ 21,29€ 21,13€ 

Oficial 1a muntador 
estructura metàl·lica 

23,02€ 23,76€ 24,81€ 26,07€ 

Ajudant de muntador 
d’estructura metàl·lica 

20,44€ 21,10€ 21,29€ 21,13€ 

Oficial 1a encofrador 23,02€ 23,76€ 24,81€ 26,07€ 

Ajudant encofrador 20,44€ 21,10€ 21,29€ 21,13€ 
Taula 3.2Taula amb preus de mà d’obra 

 
Cal fer esment de la diferent nomenclatura que utilitzen les dues bases. La que surt a la 
taula és la utilitzada per CYPE. Per ITeC són, pel mateix ordre de la taula: Oficial 1a, 
Manobre, Manobre especialista, Ajudant, Oficial 1a ferralla i ajudant ferralla (encara que 
aquests dos tenen el mateix preu que l’oficial de 1a de la construcció i l’ajudant de 
construcció). A més, ITeC introdueix dos conceptes més, que són oficial de 1a encofrador 
(amb el mateix preu que oficial de 1a) i peó encofrador (amb el mateix preu que Ajudant). 
 
A la taula també es troben els preus de mà d’obra de les revistes EME-DOS i Construct 
corresponents al primer trimestre de 2010. Veiem que en alguns casos els preus són bastant 
diferents, com és el cas de l’oficial de 1a, mentre que en altres són molt semblants, com és 
l’ajudant de construcció. 
 
A simple cop d’ull ja es veu que els preus de mà d’obra de CYPE Ingenieros són més 
elevats que els de l’ITeC. El punt interessant és que tots són un 3,2% superiors. El que no 
podem fer és explicar el perquè d’aquesta diferència ja que CYPE Ingenieros no ens ha 
facilitat suficient informació. És de suposar, però, que aquesta diferència es deu a que cada 
base aplica un Plus voluntari diferent. 
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Cost indirecte:  
 
Ambdues bases calculen el cost indirecte aplicant un percentatge sobre el cost directe, 
incloses les despeses auxiliars. Mentre que el Generador de Preus estima un percentatge 
no modificable del 3%, el banc BEDEC permet introduir el valor desitjat per l'usuari a la 
finestra "Modificar paràmetres" (Figura 3.31). 
 

 
Figura 3.31:  Captura de pantalla de la ubicació del percentatge de despeses indirectes finestra “Modificar 

paràmetres” del banc BEDEC 

 
En aquest cas tampoc podem analitzar els elements inclosos dins de la categoria de costos 
indirectes per part del Generador de Preus. 
 
Despeses generals d'empresa i benefici industrial: 
 
El Generador de preus només ofereix els preus com a costos d'execució material (que 
inclouen els costos indirectes, i els percentatges corresponents a les despeses auxiliars i els 
costos indirectes).  
 
El banc BEDEC, en canvi, permet visualitzar el preu de cada partida com a cost d'execució 
per contracte. Aquest cost inclou les despeses generals d'empresa i el benefici industrial, 
valors modificables a la finestra "Modificar paràmetres" (Figura 3.32).  
 

 
Figura 3.32:  Captura de pantalla de la ubicació del percentatge de despeses generals d’empresa i benefici 

industrial a la finestra “Modificar paràmetres” del banc BEDEC 
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3.7.3 ANÀLISI COMPARATIVA 

 
Un cop realitzat aquest anàlisi previ, es pot començar la comparació per partides. 
 
La comparació de les partides de “Rases i pous” i “Mur de contenció”, però, en el banc 
BEDEC les compararé des de “Conjunt de partides d’edificació” i no des de “Partides d’obra 
d’edificació”. Aquest fet és degut a que en aquesta pestanya les partides estan realitzades 
com el Generador de preus, mentre que les demés, com ja es veurà més endavant, estant 
realitzades de manera diferent. 
 
1.Rases i pous 
 
Els nivells anteriors al de partides de les dues bases són diferents, ja que la comparació en 
el banc BEDEC la faré des de “Conjunt de partides d’edificació”, pel motiu exposat 
anteriorment (Figura 3.33).  
 

 
Figura 3.33:  Captura de pantalla de tots els nivells referents a les rases i pous de les dues bases de preus 

 
a/ Equiparació d’opcions de parametrització 
 
En aquest cas, ITeC no dóna la opció de parametritzar la partida, sinó que ja dóna la partida 
feta. Llavors, he equiparat la partida de CYPE (Figura 3.34) a la de l’ITeC segons la seva 
descripció perquè siguin el més semblant possible. A excepció de la col·locació de passa 
tubs i de l’additiu hidròfug, que ITeC no diu res al respecte, i per tant a CYPE no en posaré. 
 

 
Figura 3.34:  Captura de pantalla de la parametrització referent a les rases i pous del Generador de preus 
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b/ Comparació 
 
Un cop he parametritzat la partida del Generador de preus, ja la puc generar (Figura 3.35) i 
comparar-la amb la del banc BEDEC (Figura 3.36). 
 

 
Figura 3.35:  Captura de pantalla de la partida referent a les rases i pous del Generador de preus 

 

 
Figura 3.36:  Captura de pantalla de la partida referent a les rases i pous del banc BEDEC 
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A la partida del banc BEDEC està inclòs l’encofrat, però com que el Generador de preus no 
l’inclou, l’he exclòs de la partida. Perquè es puguin veure la descomposició del formigó i de 
l’armadura de l’ITeC, he capturat dues pantalles més (Figures 3.37 i 3.38). 
 
 

 
Figura 3.37:  Captura de pantalla de la descomposició del formigó de la partida referent a les rases i pous del 

banc BEDEC 
 

 

 
Figura 3.38:  Captura de pantalla de la descomposició de l’armadura de la partida referent a les rases i pous del 

banc BEDEC 
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Extracte del Plec de condicions del Generador de preus relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació de sabata de fonamentació de formigó armat HA-25/F/20/IIa fabricat en central i 
abocada amb bomba, amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 30 
kg/m³. També p/p d'armadures d'espera del soport.  

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin 
en les mateixes. 
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. 
Abocament i compactació del formigó. 
Coronació i enrasament de fonaments. 
Curat del formigó. 

 
Extracte del Plec de condicions del banc BEDEC  relacionat amb aquesta partida: 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum de fonament executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Neteja i preparació del pla de recolzament  
Col·locació dels separadors  
Muntatge i col·locació de l'armadura 
Subjecció dels elements que formen l'armadura 
Abocada de formigó 
Compactació del formigó mitjançant vibratge 
Reglejat i anivellament de la cara superior 
Cura del formigó 
 
-Descripció: La descripció de les dues partides és igual, fent referència a les mateixes 
característiques dels materials. La única diferència és que l’ITeC especifica que no inclou 
cap operació de moviment de terres. 
 
El procés executiu que segueixen les dues bases és el mateix, però el del banc BEDEC és 
més detallat. 
 
-Medició: Les dues bases utilitzen els m³ com a unitat de medició, però els seus criteris 
d’amidament són diferents. Mentre el Generador de preus mesura el volum teòric respecte la 
documentació gràfica, el banc BEDEC mesura el volum de fonament executat respecte les 
especificacions de la Direcció Facultativa. 
 
-Descomposició: Les dues bases no inclouen els mateixos elements per realitzar les rases i 
pous, com es veu a la taula 3.3, on també comprovaré amb quin percentatge es diferencien 
els preus i els rendiments. En blau estant marcats els que són superiors en el BEDEC 
respecte el Generador, i en vermell els que són inferiors. 
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BEDEC 

Definició Preu Quantitat € 

Manobre 19.25 0.30 h 5.78 

Oficial 1a ferrallista 23.02 0,006 h*30=0,18 4.14 

Ajudant de ferrallista 20.44 0,008 h*30=0.24 4.91 

Formigó 73.63 1.10 m³ 80.99 

Camió amb bomba 156.75 0.10 h 15.68 

Acer 0.86049 1.00 kg*30=30 25.81 

Filferro 1.08 0.0051 kg*30=0.153 0.17 

Total mà d’obra 14.83 

Total materials i maquinària 122.65 

Total a CD 137.48 

Generador 

Definició p.s. Rendiment € 

Peó ordinari 19.87 0.274 h 5.44 

Oficial 1a 23.76 0.274 h 6.51 

Formigó abocat amb 
bomba 

51.15 1.10 m³ 56.27 

Acer 0.69 30.00 kg 20.7 

Separador 0.09 8.00 unitats 0.72 

Total mà d’obra 11.95 

Total materials i maquinària 77.69 

Total a CD 89.64 

Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 

Mà d’obra del formigó 119% 82.67% 

Formigó 43.95% 0% 

Acer 24.71% 0% 

Total materials i maquinària Preu final: 57.87% - 

Total a CD 53.37% 
Taula 3.3:  Taula amb els preus i els rendiments de mà d’obra i materials del banc BEDEC i del Generador de 

preus referents a les rases i pous 

 
El banc BEDEC utilitza només un manobre pel formigó, mentre que el Generador de preus 
utilitza un peó ordinari i un oficial de 1a. Pel que fa l’acer, no es pot saber la mà d’obra a 
CYPE, ja que el Generador de preus no ho desglossa, al contrari de l’ITeC.  
 
En els materials, les dues bases calculen el formigó diferent, ja que mentre l’ITeC separa el 
preu del camió bomba del preu del formigó, CYPE ja l’inclou en aquest. Llavors, tot i que el 
rendiment del formigó és el mateix, el preu d’aquest i el del camió per separat, fa que el 
banc BEDEC tingui un preu de 96.67 euros, per només 56.27 euros del Generador de preus. 
 
La diferència de 15 cèntims en el preu unitari de l’acer entre les dues bases, comporta a que 
el preu final de l’ITeC sigui de 25.81 euros (després de multiplicar el preu per la quantia de 
l’acer) i el del Generador sigui de 20.70 euros. Encara que les dues bases consideren unes 
pèrdues en el formigó del 10%, cap de les dues bases considera una merma per l’acer, una 
dada incorrecta ja que no es pot suposar que no es tindran pèrdues. 
 
Alhora, però, les dues bases inclouen altres materials que l’altra base no considera: el banc 
BEDEC inclou un filferro recuit, mentre que el Generador de preus inclou uns separadors de 
plàstic. Els seus preus no influeixen de forma destacable en el preu final de la partida. 
 
-Preus: El preu de la partida, descomptant costos indirectes i despeses auxiliars, és de 
137.48 €/ m³ en el banc BEDEC i de 89.64 €/ m³  en el Generador de Preus. 
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c/ Comentaris 
 
El Generador de preus presenta la partida amb un disseny més atractiu visualment parlant. 
A més permet parametritzar la partida, a diferència del banc BEDEC. 
 
Les descripcions de les dues bases haurien de ser més completes, i no haver de recórrer al 
plec de condicions per acabar de completar-les. 
 
El criteri d’amidament de l’ITeC no és correcte ja que especifica que l’element ja està 
executat, quan en realitat al pressupostar encara no s’ha realitzat. Un altre error, encara que 
aquest cas en les dues bases, és el de no considerar que tindran pèrdues d’acer durant 
l’execució, mentre que pel formigó si que les consideren.  
 
A part d’això, el Generador de preus inclou ja en el preu de l’acer la mà d’obra necessària 
per col·locar-lo en obra, i per això puc afirmar que la mà d’obra a la que es refereix en la 
partida va referida al formigó. 
 
Una altra diferència entre les dues bases, és que el Generador de preus posa en la partida 
primer els materials i després la mà d’obra, mentre que el banc BEDEC ho fa el revés. La 
manera de fer de CYPE és més lògica ja que abans de saber quina mà d’obra necessites, 
s’han de saber els materials que conformen l’element constructiu a executar. 
 
Un punt a favor del banc BEDEC és que en la descomposició dels preus es poden veure tots 
els materials i tota la mà d’obra necessària per conformar-lo, a diferència del Generador. A 
més, les dues consideren materials per realitzar les sabates que l’altra no creu necessaris, i 
el banc BEDEC hauria d’incorporar també els separadors en el preu de la partida, ja que en 
el procés constructiu si que els té en compte. 
 
Per últim, tot i realitzar el mateix treball, hi ha una gran disparitat entre els preus de les dues 
bases, sobretot els que es refereixen al formigó i a l’acer. He buscat en altres bases, i 
aquestes marquen un preu pel formigó de 74€/m³, per l’acer de 0,95€/kg i per la partida 
sencera de 144.79 euros. Els preus són gairebé idèntics al banc BEDEC, i estan lluny del 
Generador, per la qual cosa els preus de CYPE són molt inferiors als utilitzats per altres 
bases.  
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2.Mur de contenció 
 
Altre cop, els nivells anteriors al de partides de les dues bases tornen a ser diferents, ja que 
la comparació en el banc BEDEC la torno a fer des de “Conjunt de partides d’edificació” 
(Figura 3.39).  
 

 
Figura 3.39:  Captura de pantalla de tots els nivells referents al mur de contenció de les dues bases de preus 

 
 
a/ Equiparació d’opcions de parametrització 
 
En aquest cas, ITeC tampoc dóna la opció de parametritzar la partida, sinó que ja dóna la 
partida feta. Llavors, he tornat a marcar els paràmetres de CYPE (Figura 3.40) segons la 
descripció que fa l’ITeC perquè les partides siguin el més semblant possible. A excepció de 
la col·locació de pous per recalçar i de l’additiu hidròfug, que l’ITeC no diu res al respecte, i 
per tant a CYPE no en poso. 
 

 
Figura 3.40:  Captura de pantalla de la parametrització referent al mur de contenció del Generador de preus 

 
b/ Comparació 
 
Un cop he parametritzat la partida del Generador de preus, ja la puc generar (Figura 3.42) i 
comparar-la amb la del banc BEDEC (Figura 3.41). 
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Figura 3.41:  Captura de pantalla de la partida referent al mur de contenció del banc BEDEC 
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Figura 3.42:  Captura de pantalla de la partida referent al mur de contenció del Generador de preus 

 

 
Ara es veurà les descomposició de la partida de l’ITeC per poder fer la comparació més 
còmodament (Figures 3.43, 3.44 i 3.45). 
 

 

 
Figura 3.43:  Captura de pantalla de la descomposició de l’acer de la partida referent al mur de contenció del 

banc BEDEC 
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Figura 3.44:  Captura de pantalla de la descomposició del formigó de la partida referent al mur de contenció del 

banc BEDEC 

 
 

 
Figura 3.45:  Captura de pantalla de la descomposició de l’encofrat de la partida referent al mur de contenció del 

banc BEDEC 
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Extracte del Plec de condicions del Generador de preus relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació de mur de soterrani de 30 cm d'espessor mig, encofrat a una cara i executat en 
condicions complexes amb encofrat metàl·lic amb acabat tipus industrial per revestir; 
realitzat amb formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i abocada amb bomba, amb 
una quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 60 kg/m³. Encofrat i desencofrat 
dels murs de fins 3 m d'alçària, amb plafons metàl·lics modulars. Inclús p/p de formació de 
juntes i elements per a pas d'instal·lacions.  
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, 
deduint els buits de superfície major de 2 m².  
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. 
Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
Col·locació d'elements per a pas d'instal·lacions. 
Formació de juntes. 
Neteja de la base de recolzament del mur en la fonamentació. 
Encofrat a una cara del mur. 
Abocament i compactació del formigó. 
Desencofrat. 
Curat del formigó. 

 
Extracte del Plec de condicions del banc BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum de mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Neteja i preparació del pla de recolzament 
Col·locació dels separadors 
Muntatge i col·locació de l'armadura  
Subjecció dels elements que formen l'armadura  
Neteja del fons de l'encofrat  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  
Tapat dels junts entre peces 
Col·locació dels dispositius de subjecció i travament  
Aplomat i anivellament de l'encofrat 
Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Humectació de l'encofrat 
Abocada de formigó 
Compactació del formigó mitjançant vibratge 
Reglejat i anivellament de la cara superior 
Cura del formigó  
Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst  
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural 
estigui en condicions de suportar els esforços 
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-Descripció: La descripció de les dues partides és similar, fent referència a les mateixes 
característiques dels materials, amb la única diferència que l’ITeC especifica que no inclou 
cap operació de moviment de terres. 
 
El procés executiu que segueixen les dues bases sembla el mateix, però hi han dues 
diferències: per una banda el Generador de preus inclou els passos de formació de juntes i 
col·locació d’elements per a instal·lacions i descriu molt per sobre tota l’execució referent a 
l’encofrat, mentre que el banc BEDEC posa més èmfasi en aquesta part; i per altra banda, el 
Generador posa el desencofrat abans del curat del formigó, al contrari que el banc BEDEC. 
 
-Medició: Les dues bases utilitzen els m³ com a unitat de medició, però els seus criteris 
d’amidament són diferents. Mentre el Generador de preus mesura el volum teòric respecte la 
documentació gràfica, el banc BEDEC mesura el volum de mur de contenció executat 
respecte les especificacions de la Direcció Facultativa. 
 
-Descomposició: Les dues bases no inclouen els mateixos elements per realitzar els murs 
de contenció, com es veu a la taula 3.4, on també comprovaré amb quin percentatge es 
diferencien els preus i els rendiments. En blau estant marcats els que són superiors en el 
BEDEC respecte el Generador, i en vermell els que són inferiors. 
 

BEDEC 

Definició Preu Quantitat € 

Manobre 19.25 0.24 h 4.62 

Oficial 1a paleta 23.02 0.06 h 1.38 

Oficial 1a ferrallista 23.02 0,008 h*60=0.48 11.05 

Ajudant de ferrallista 20.44 0,01 h*60=0.6 12.26 

Oficial 1a encofrador 23.02 0.28 h*3.33=0.93 21.41 

Ajudant encofrador 20.44 0.315 h*3.33=1.05 21.46 

Formigó 71.85 1.05 m³ 75.44 

Camió amb bomba 156.75 0.10 h 15.68 

Acer 0.86049 1.00 kg*60=60 51.63 

Filferro 1.08 0.0061 kg*60=0.37 0.40 

Clau acer 1.15 0.1007 kg*3.33=0.34 0.39 

Tauló fusta 0.44 1.4993 m*3.33=4.99 2.20 

Puntal metàl·lic 8.56 0.0101 cu*3.33=0.03 0.29 

Plafó metàl·lic 1.24 1.122 m²*3.33=3.74 4.63 

Desencofrant 2.51 0.08 l*3.33=0.27 0.67 

Elements auxiliars 0.50 1.00 uds*3.33=3.33 1.67 

Total mà d’obra 72.18 

Total materials i maquinària 153.00 

Total a CD 225.18 

Generador 

Definició p.s. Rendiment € 

Peó ordinari 19.87 0.274 h 5.44 

Oficial 1a 23.76 0.274 h 6.51 

Formigó abocat amb 
bomba 

49.93 1.05 m³ 52.43 

Acer 0.69 60.00 kg 41.40 

Separador 0.04 8.00 unitats 0.32 

Encofrat 20.31 3.33 m² 67.63 

Total mà d’obra 11.95 

Total materials i maquinària 161.78 

Total a CD 173.73 
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Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 

Mà d’obra del formigó 99.17% 82.67% 

Formigó 43.90% 0% 

Acer 24.71% 0% 

Total materials i maquinària 5.74% - 

Total a CD 29.61% 
Taula 3.4:  Taula amb els preus i els rendiments de mà d’obra i materials del banc BEDEC i del Generador de 

preus referents al mur de contenció 
 
 

Al descomposar la partida de l’ITeC, cada part del mur de contenció té una mà d’obra 
diferent, mentre que el Generador de preus opta per introduir ja en el preu de l’acer i de 
l’encofrat el preu de la mà d’obra corresponents, i com que no els desglossa, no es poden 
saber els seus rendiments. Llavors, no es pot extreure una diferència en els rendiments 
elegits per les bases. 
 
Cal destacar l’error en la quantia de l’encofrat de l’ITeC, que tot i dir que encofra només a 
una cara, posa una quantia de 6,70 m²/m³. Per això en el quadre de càlcul he posat una 
quantia de 3,33 m²/m³, com en el CYPE. Pel que fa al preu final de la mà d’obra, el del 
Generador puja fins els 11.95 euros ja que aquest només és la del formigó, mentre que el 
del banc BEDEC ho fa fins els 72.28 euros. 
 
En els materials, les dues bases calculen el formigó diferent, ja que mentre l’ITeC separa el 
preu del camió bomba del preu del formigó, CYPE ja l’inclou en aquest. Llavors, tot i que el 
rendiment del formigó és el mateix, el preu d’aquest i el del camió per separat, fa que el 
banc BEDEC tingui un preu de 91.12 euros, per només 56.27 euros del Generador de preus. 
 
Pel que fa a l’acer, els 17 cèntims de diferència en el seu preu fa que el del BEDEC tingui un 
cost de 51.63 euros (després de multiplicar el preu per la quantia de l’acer) i el del 
Generador 41.40 euros. Encara que les dues bases consideren unes pèrdues en el formigó 
del 5%, cap de les dues bases considera una merma per l’acer, una dada incorrecte ja que 
no es pot suposar que no es tindran pèrdues. 
 
Alhora, però, les dues bases inclouen altres materials que l’altra base no considera: el banc 
BEDEC inclou filferro recuit, mentre que el Generador de preus inclou uns separadors de 
plàstic. Els seus preus no influeixen de forma destacable en el preu final de la partida. 
 
Per últim, el Generador de preus calcula l’encofrat incloent ja la mà d’obra en el seu preu i 
amb un quantia de 3,33 m²/m³, mentre que el banc BEDEC el calcula amb la mà d’obra per 
separat, i amb una quantia que s’ha hagut de canviar perquè el programa la presenta 
incorrecte. El preu final a l’ITeC és de 52.72 euros per 67.63 euros en el CYPE. 
 
-Preus: El preu de la partida, descomptant costos indirectes i despeses auxiliars, és de 
225.18 €/ m³  en el banc BEDEC i de 173.73 €/ m³  en el Generador de Preus. 
 
c/ Comentaris 
 
El Generador de preus presenta un millor disseny en la presentació de la partida, a més de 
permetre parametritzar-la, al contrari que el banc BEDEC. Una diferència entre les dues 
bases, és que el Generador de preus posa en la partida primer els materials i després la mà 
d’obra, mentre que el banc BEDEC ho fa el revés. És millor el criteri del CYPE perquè abans 
de saber quanta mà d’obra necessitaràs per realitzar aquell element constructiu, s’hauran de 
saber el material. 
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Les descripcions de les dues bases estan incompletes, i no es poden ajudar dels plecs de 
condicions per completar-les, ja que tota la informació hauria d’estar en la descripció. El 
criteri d’amidament de l’ITeC no és correcte ja que especifica que l’element ja està executat, 
quan en realitat al pressupostar encara no s’ha realitzat l’element. 
 
Un altre error, encara que aquest cas en les dues bases, és el de no considerar que es 
tindran pèrdues d’acer durant l’execució, mentre que pel formigó si que les consideren.  
 
A més, les dues consideren materials per realitzar les sabates que l’altra no creu necessaris, 
i el banc BEDEC hauria d’incorporar també els separadors en el preu de la partida, ja que en 
el procés constructiu si que els té en compte. 
 
A part d’això, el Generador de preus torna a incloure en el preu de l’acer i de l’encofrat la mà 
d’obra necessària per realitzar aquells treballs, i per això la mà d’obra a la que es refereix en 
la partida va referida al formigó. A l’ITeC trobo l’error de la quantia que he hagut de corregir 
perquè la comparació fos més exacte. 
 
Un punt a favor del banc BEDEC és que en la descomposició dels preus es veuen tots els 
materials i tota la mà d’obra necessària per conformar-lo, a diferència del Generador. 
 
En aquesta partida torna a haver-hi una gran diferència en el preu final tot i fer el mateix 
element constructiu. Els preus unitaris del formigó i de l’acer del banc BEDEC tornen a ser 
superiors als del Generador de preus, però la dada curiosa és que tornen a ser un 30.5% i 
un 19.81% superiors, com en la partida de les sabates. Degut a això, he buscat en altres 
bases com l’EME-dos o Construct, i els seus preus del formigó i de l’acer ronden els 75 €/m³ 
i els 0.90€/kg respectivament, per la qual cosa afirmo que el Generador de preus utilitza 
preus inferiors als de les altres bases.  
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3.Capa de neteja 
 
Els nivells anteriors al de partides són els mateixos, excepte el de sots capítols, que el banc 
BEDEC anomena “Elements especials per a fonaments” i el Generador “Regularització” 
(Figura 3.46). 
 

 
Figura 3.46:  Captura de pantalla de tots els nivells referents a la capa de neteja de les dues bases de preus 

 
 

a/ Equiparació d’opcions de parametrització 
 
Les dues bases permeten elegir l’espessor de la capa de neteja, la mida màxima de l’àrid i la 
consistència (Figura 3.47). Pel que fa al tipus d’abocat, el Generador de preus si que permet 
elegir la manera, però el banc BEDEC ho posa directament a la descripció de la partida, per 
tant s’adaptarà el Generador al banc. D’aquesta manera es tindran les dues partides 
igualades al màxim, i la comparació serà equitativa. 
 

 
Figura 3.47:  Captura de pantalla de la parametrització referent a la capa de neteja de les dues bases de preus 
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b/ Comparació 
 
Un cop parametritzades les partides de les dues bases, es poden generar (Figures 3.48 i 
3.49). 
 

 
Figura 3.48:  Captura de pantalla de la partida referent a la capa de neteja del banc BEDEC 

 
 

 
Figura 3.49:  Captura de pantalla de la partida referent a la capa de neteja del Generador de preus 

 

Extracte del Plec de condicions del Generador de preus relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm 
d'espessor, mitjançant l'abocament des de camió de formigó HL-150/P/20 fabricat en central 
en el fons de l'excavació prèviament realitzada.  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica 
de Projecte.  

PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Replanteig. 
Col·locació de tocs i/o formació de mestres. 
Abocament i compactació del formigó. 
Coronació i enrasament del formigó 
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Extracte del Plec de condicions del banc BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Superfície amidada segons les especificacions de la Direcció Facultativa. 
PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació. 
Situació dels punts de referència dels nivells. 
Abocada i estesa del formigó. 
Curat del formigó 
 
-Descripció: La descripció de les dues partides és similar. La única diferència és que l’ITeC 
inclou en la descripció tots els paràmetres elegits prèviament i que el formigó s’aboca des de 
camió, mentre que la descripció del Generador és més curta i senzilla, sense incloure tots 
els paràmetres elegits. 
 
-Medició: Les dues bases utilitzen els m³ com a unitat de medició, però els seus criteris 
d’amidament són diferents. El Generador de preus mesura la superfície teòrica respecte la 
documentació gràfica i el banc BEDEC respecte les especificacions de la Direcció 
Facultativa. 
 
-Descomposició: Les dues bases no inclouen els mateixos elements per realitzar la capa de 
neteja, com es veu a la taula 3.5, on també comprovaré amb quin percentatge es diferencien 
els preus i els rendiments. En blau estant marcats els que són superiors en el BEDEC 
respecte el Generador, i en vermell els que són inferiors. 
 

BEDEC 

Definició Preu Quantitat € 

Manobre 19.25 0.15 h 2.89 

Oficial 1a 23.02 0.075 h 1.73 

Formigó 62.50 0.105 m³ 6.56 

Total mà d’obra 4.62 

Total materials 6.56 

Total a CD 11.18 

Generador 

Definició p.s. Rendiment € 

Peó ordinari 19.87 0.055 h 1.09 

Oficial 1a 23.76 0.055 h 1.31 

Formigó 26.32 1.05 m³ 2.76 

Total mà d’obra 2.40 

Total materials 2.76 

Total a CD 5.16 

Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 

Total de mà d’obra 92.50%   104.55% 

Formigó 137.46% 0% 

Total a CD 116.67% 
Taula 3.5:  Taula amb els preus i els rendiments de mà d’obra i materials del banc BEDEC i del Generador de 

preus referents a la capa de neteja 

 
En la mà d’obra, el Generador de preus creu necessari un rendiment pels dos de 0,055, 
mentre que el banc BEDEC contempla 0,075 hores per l’oficial de 1a i 0,15 pel manobre. 
Aquesta diferència, sumada amb els diferents preus per hora de la mà d’obra de cada base 
que s’han vist a l’anàlisi prèvia d’aquest nivell, fa que el cost de la mà d’obra del Generador 
de preus sigui de 2.40 euros i el del banc BEDEC 4.62 euros. 
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L’únic material que hi ha és el formigó. Les dues bases consideren la mateixa merma de 
0,105, però la diferència en el preu del formigó que utilitza cada base és important: 62.50 
euros pel banc BEDEC i 26.32 euros pel Generador. 
 
-Preus: Els preus finals de les partides, descomptant costos indirectes i despeses auxiliars, 
són de 11.18 €/ m²  en el banc BEDEC i de 5.16 €/ m²  en el Generador de Preus. 
 
 
c/ Comentaris 
 
Les dues bases presenten la partida de forma similar, inclosa la parametrització, encara que 
el Generador ofereixi una opció més, però les descripcions haurien de ser més completes en 
comptes d’ajudar-se amb els plecs de condicions. 
 
El procés constructiu que segueixen és el mateix, al igual que la seva unitat de medició i la 
seva descomposició. Però els rendiments i els preus dels seus components divergeixen, i 
per això el preu final és diferent. 
 
Cal destacar també que el banc BEDEC presenta la mà d’obra abans que els materials, a 
diferència del Generador, i no és correcte perquè abans s’han de posar els materials que 
conformen la partida. 
 
La disparitat en el preu del formigó entre les dues bases, juntament amb els diferents 
rendiments de la mà d’obra, fan que la diferència del preu final de les partides sigui enorme, 
tot i tractar-se’n d’una molt simple. 
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4.Palplanxes 
 
Els nivells de capítols i sots capítols són els mateixos en aquest cas. La diferència està en el 
nivell d’apartats, on el banc BEDEC obliga a elegir si les palplanxes són o no recuperables, 
condició que el Generador la pregunta a la parametrització (Figura 3.50). 
 

 
Figura 3.50:  Captura de pantalla de tots els nivells referents a les palplanxes de les dues bases de preus 

 
a/ Equiparació d’opcions de parametrització 
 
Les dues bases de preus permeten elegir el tipus de terreny i la fondària màxima de 
clavament (he elegit 4 metres a l’ITeC ja que CYPE obliga a que aquesta sigui inferior o 
igual a 5 metres). El paràmetre de si les palplanxes són recuperables o no s’elegeix a partir 
de l’ITeC, ja que aquest fa aquesta divisió a nivell d’apartats, i en aquest cas he elegit les no 
recuperables. Per últim, s’elegeix que van encavalcades al Generador de preus perquè al 
banc BEDEC s’especifica a la descripció. 
 

 
Figura 3.51:  Captura de pantalla de la parametrització referent a les palplanxes de les dues bases de preus 
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b/ Comparació 
 
Un cop parametritzades les partides de les dues bases, es poden generar (Figures 3.52 i 
3.53). 
 

 
Figura 3.52:  Captura de pantalla de la partida referent a les palplanxes del banc BEDEC 

 

 
Figura 3.53:  Captura de pantalla de la partida referent a les palplanxes del Generador de preus 

 
 
Extracte del Plec de condicions del Generador de preus relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Muntatge de pantalla autoportant mitjançant palplanxes metàl·liques encadellades, clavades 
en el terreny de manera definitiva, fins a arribar a com a màxim 5 m de profunditat en terreny 
de sorres, formada per perfils metàl·lics d'acer laminat, amb forma grecada de 800 mm 
d'ample de perfil, 8 mm d'espessor i mòdul de resistència de 1060 cm³/m de paret.  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte 

FASES D'EXECUCIÓ. 
Disposició de guies. 
Penetració de les palplanxes. 
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Extracte del Plec de condicions del banc BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Superfície realment executada, segons les especificacions de la DT. S'inclou els treballs de 
soldadura per formar les unions entre les peces. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència  
Col·locació i fixació en el terreny de les guies de fusta 
Col·locació i clavament de les palplanxes 
Tallament dels caps de les palplanxes, si cal  
 
-Descripció: La descripció de les dues partides segueix el mateix ordre i esmenta les 
mateixes propietats i característiques de la palplanxa. Però els valors d’aquestes són 
diferents: l’amplada, el perfil, el mòdul de resistència i la profunditat de terreny no 
coincideixen. A més de tot això, l’ITeC inclou també el criteri d’amidament i especifica que 
estan inclosos els treballs de soldadura. El procés executiu és el mateix, encara que el banc 
BEDEC l’expliqui més detalladament. 
 
-Medició: Les dues bases utilitzen els m² com a unitat de medició, però els seus criteris 
d’amidament són diferents. El Generador de preus mesura la superfície respecte la 
documentació gràfica i el banc BEDEC ho fa sobre la superfície realment executada segons 
les especificacions de la Direcció Facultativa. 
 
-Descomposició: Les dues bases inclouen els mateixos elements per realitzar les 
palplanxes, com es veu a la taula 3.6, on també comprovaré amb quin percentatge es 
diferencien els preus i els rendiments. En blau estant marcats els que són superiors en el 
BEDEC respecte el Generador, i en vermell els que són inferiors. 
 

BEDEC 

Definició Preu Quantitat € 

Manobre 
especialitzada 

19.92 0.142 h 2.83 

Palplanxa 130.32 1.00 unitat 130.32 

Martinet 50.95 0.142 h 7.23 

Total mà d’obra 2.83 

Total materials i maquinària 137.55 

Total a CD 140.38 

Generador 

Definició p.s. Rendiment € 

Peó especialitzat 20.56 0.133 h 2.73 

Palplanxa 102.20 1.00 unitat 102.20 

Martinet 44.83 0.145 h 6.50 

Total mà d’obra 2.73 

Total materials i maquinària 108.70 

Total a CD 111.43 

Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 

Total de mà d’obra 3.67% 6.77% 

Palplanxes 27.51% 0% 

Martinet 13.65% 2.11% 

Total a CD 25.98% 
Taula 3.6:  Taula amb els preus i els rendiments de mà d’obra i materials del banc BEDEC i del Generador de 

preus referents a les palplanxes 
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La mà d’obra recau sobre el peó especialitzat, però mentre que el Generador de preus li 
considera un rendiment de 0,133 hores, el banc BEDEC li contempla 0,142 hores. Tot i 
aquesta diferència, el preu de la mà d’obra acaba sent similar, ja que es compensa amb la 
diferència de preu per hora de les dues bases, ja que el del Generador és superior. 
 
En els materials, el preu de la palplanxa és gairebé un 28% superior la de l’ITeC que la del 
CYPE. I pel que fa la maquinària, el rendiment del martinet és el mateix, però el preu per 
hora no, ja que el del banc BEDEC costa 50.95 euros/hora i el del Generador de preus 44.83 
euros/hora.  
 
-Preus: El preu de la partida, descomptant costos indirectes i despeses auxiliars, és de 
140.38 €/ m²  en el banc BEDEC i de 111.43 €/ m²  en el Generador de Preus. 
 
c/ Comentaris 
 
Degut a les diferents característiques de les palplanxes de cada base no puc establir una 
comparació del seu preu, ja que no es tracta de la mateixa.  
 
La manera de descriure de les dues bases segueix el mateix patró, però necessiten la 
informació dels plecs de condicions per estar completes, però a la descripció ja hauria de 
sortir tota la informació necessària.  
 
El procés constructiu és el mateix tot i que l’ITeC el detalla més. La unitat de medició i la 
descomposició són iguals, però el banc BEDEC torna a ubicar en primer lloc la mà d’obra i 
després el material.  
 
La diferència en el preu de la palplanxa és la principal causa de que el preu final del banc 
BEDEC sigui superior. 
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5.Micropilons 
 
L’únic nivell que coincideix en aquest cas és el capítol de “Fonamentacions”. La gran 
diferència radica en que el banc BEDEC considera els micropilons com un sots capítol, 
mentre que el Generador de preus els classifica dins del pilots (Figura 3.54). 
 
 

 
Figura 3.54:  Captura de pantalla de tots els nivells referents als micropilons de les dues bases de preus 

 
a/ Equiparació d’opcions de parametrització 
 
Equiparar aquesta partida és difícil, ja que no coincideixen massa opcions. Es pot igualar el 
tipus de terreny, les barres d’acer, el tipus d’acer i la quantia (Figures 3.55 i 3.56).  

 

 
Figura 3.55:  Captura de pantalla de la parametrització referent als micropilons del banc BEDEC 
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Figura 3.56:  Captura de pantalla de la parametrització referent als micropilons del Generador de preus 

 
Un punt no coincident és el diàmetre del micropilot, i he optat perquè la diferència fos 
mínima (175 mm a l’ITeC i 180 mm a CYPE). Pel que fa al tipus de perforació i el tipus 
d’injecció, gràcies al plec de condicions del Generador de preus he pogut elegir la mateixa 
opció. A la lletada, quan es justifica el preu al banc BEDEC, es veu que al ciment se li dóna 
un rendiment de 0,036 t/m, i per això introduiré aquesta quantitat a CYPE. 
 
Degut a l’elecció de tots aquests paràmetres, el banc BEDEC no dóna opció d’elegir el 
diàmetre i el gruix de perforació de l’acer. Per últim, hi ha opcions que l’altra base no 
considera i que he optat per deixar les que ja venen per defecte: la casa comercial en el cas 
del Generador, i la classe de ciment en el cas del banc BEDEC. 
 
b/ Comparació 
 
Un cop parametritzades les partides de les dues bases, es poden generar (Figures 3.57 i 
3.59). 
 

 
Figura 3.57:  Captura de pantalla de la partida referent als micropilons del Generador de preus 

 
Encara que aquesta és la partida que faré servir per comparar, ara mostraré la diferència en 
el preu en el cas que hagués agafat la casa comercial “Grupo puma” (Figura 3.58),que és 
molt superior, i la diferència amb l’anterior està en el morter de ciment i la beurada de 
ciment. 
 



Estudi i anàlisi comparatiu entre bases de preus de la construcció: Capítol de cimentacions 77 

 
Figura 3.58:  Captura de pantalla de la partida referent als micropilons del Generador de preus segons la casa 

comercial “Grupo puma” 

 
 

 
Figura 3.59:  Captura de pantalla de la partida referent als micropilons del banc BEDEC 
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Extracte del Plec de condicions del Generador de preus relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació de micropilot de 180 mm de diàmetre mitjançant perforació del terrè travessant 
formigó en massa o roca tova, com a màxim en un 25% de la seva longitud, amb injecció a 
baixa pressió de 0,036 t/m de lletada de ciment a través de tub Tremie introduït en l'interior 
entre les barrres d'acer corrugat B 500 S, amb una quantia de 4 kg/m. Fins i tot p/p de neteja 
i recollida de les restes de beurada sobrants i altres desaprofitaments produïts durant els 
treballs, i càrrega manual a contenidor.  

FASES D'EXECUCIÓ. 
Neteja i preparació de l'entorn afectat. 
Replanteig. 
Perforació del terreny. 
Clavada del tub acompanyant l'excavació en el terreny. 
Col·locació de les barres d'acer corrugat. 
Injecció de la beurada de ciment. 
Retirada progressiva de l'entubament. 
Injeccions successives de lletada. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en un metre per 
la formació del bulb.  

Extracte del Plec de condicions del banc BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Metres de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la Direcció 
Tècnica, comprovat i acceptat expressament per la Direcció Facultativa. 

FASES D'EXECUCIÓ. 
Perforació  
Col·locació de l'armadura 
Injecció de morter de ciment 
 

-Descripció: La descripció del banc BEDEC és més completa, tot i que la del Generador de 
preus també ho és si es complementa amb el seu plec de condicions. A més de tot això, 
l’ITeC especifica que estan inclosos els treballs de perforació, subministrament i col·locació 
del tub i de les injeccions. 
 
El procés executiu que segueixen les dues bases és similar, però el Generador de preus 
especifica els treballs anteriors de replanteig, neteja i preparació, la col·locació i posterior 
retirada de l’entubament i les últimes successives injeccions de lletada. 
 
-Medició: Les dues bases utilitzen els metres lineals com a unitat de medició, però els seus 
criteris d’amidament són diferents. El Generador de preus mesura la longitud segons la 
documentació gràfica i el banc BEDEC la longitud realment executada amidada segons les 
especificacions de la Direcció Facultativa. 
 
-Descomposició: Les dues bases no inclouen els mateixos elements per realitzar els 
micropilons, com es veu a la taula 3.7, on també comprovaré amb quin percentatge es 
diferencien els preus i els rendiments. En blau estant marcats els que són superiors en el 
BEDEC respecte el Generador, i en vermell els que són inferiors. 
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BEDEC 

Definició Preu Quantitat € 

Oficial 1a 23.02 0.444 h 10.22 

Manobre especialista 19.92 0.444 h 8.84 

Manobre 19.25 0.222 h 4.27 

Ciment 115.57 0.036 t 4.16 

Aigua 0.006 1.11 m³ 0.01 

Acer 0.86049 4.00 kg  3.44 

Equip per a injeccions 267.74 0.222 h 59.44 

Total mà d’obra 23.33 

Total materials i maquinària 67.05 

Total a CD 90.38 

Generador 

Definició p.s. Rendiment € 

Oficial 1a 23.76 0.356 h 8.46 

Peó especialitzat 20.56 0.169 h 3.47 

Ajudant construcció 21.10 0.356 h 7.51 

Ciment 81.82 0.036 t 2.95 

Acer 0.69 4.00 kg 2.76 

Equip per a injeccions 237.59 0.220 h 52.27 

Total mà d’obra 19.44 

Total materials i maquinària 57.98 

Total a CD 77.42 

Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 

Total de mà d’obra 20.01% 25.99% 

Ciment 41,45% 0% 

Acer 24.71% 0% 

Equip per a injeccions 12.69% 0.9% 

Total materials i maquinària 15.64% - 

Total a CD 16.74% 
Taula 3.7:  Taula amb els preus i els rendiments de mà d’obra i materials del banc BEDEC i del Generador de 

preus referents als micropilons 

 
Les dues bases utilitzen l’oficial de 1a i el manobre especialitzat, però alhora utilitzen un 
tercer tipus de mà d’obra diferent: manobre en el cas de l’ITeC i l’ajudant de construcció en 
el de CYPE. Els rendiment utilitzats en el cas de l’oficial són gairebé idèntics, però en canvi 
són bastant diferents els del manobre especialista. Tot això fa que el preu de la mà d’obra 
del banc BEDEC sigui de 23.33 euros i el del Generador de preus de 19.44 euros. 
 
Els rendiments de l’acer, del ciment i de l’equip per a injeccions són els mateixos, però els 
preus són superiors en l’ITeC en els tres casos. Pel que fa a l’aigua, el seu preu ja està 
inclòs en el del ciment en el Generador de preus. 
 
-Preus: El preu de la partida, descomptant costos indirectes i despeses auxiliars, és de 
90.38 €/ m  en el banc BEDEC i de 77.42 €/ m  en el Generador de Preus. 
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c/ Comentaris 
 
En aquesta partida no he pogut equiparar al 100% els paràmetres de les dues bases, però 
tot i això si que puc fer-ne la comparació. Un paràmetre a destacar en aquesta partida és la 
opció de casa comercial que ens dóna CYPE, i que ja n’he analitzat el en anterioritat. 
 
Les descripcions tornen a estar incompletes perquè les complementen amb el plec de 
condicions. 
 
La unitat de medició i el procés constructiu és el mateix, i els elements que utilitzen tenen 
moltes similituds però existeixen diferències que ja s’han comentat. Una altra és que el 
Generador de preus posa en la partida primer els materials i després la mà d’obra, mentre 
que el banc BEDEC ho fa al revés i de manera incorrecte perquè primer s’han de posar els 
materials per saber el que s’ha d’executar. 
 
Pel que fa al criteri d’amidament, el de l’ITeC no és correcte ja que especifica que l’element 
ja està executat, quan en realitat al pressupostar encara no s’ha realitzat l’element. 
 
Cal esmentar que el Generador de preus inclou en el preu de l’acer la mà d’obra necessària 
per col·locar-lo en obra, i per això la mà d’obra a la que es refereix la partida va referida al 
formigó. 
 
Les diferències en el preu final són degudes als preus superiors dels materials utilitzats pel 
banc BEDEC i als rendiments considerats a la mà d’obra, que també són superiors al 
Generador de preus. 
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6.Pilons prefabricats 
 
En aquest cas, coincideixen tots els nivells en els dues bases a l’hora de generar la partida 
(Figura 3.60). 
 

 
Figura 3.60:  Captura de pantalla de tots els nivells referents als pilons prefabricats de les dues bases de preus 

 
a/ Equiparació d’opcions de parametrització 
 
La parametrització de les dues bases (Figura 3.61) no coincideix, per tant, em trobo davant 
d’una partida on la seva comparació no serà del tot exacte. El Generador de preus només 
deixa triar la casa comercial, i en conseqüència he elegit la que ens deixa triar el diàmetre 
del pilot, perquè així coincideixi amb un dels paràmetres del banc BEDEC. L’altre paràmetre 
d’aquesta base és l’elecció del tipus de terreny, i com que CYPE no diu res al respecte, he 
elegit un dels dos: graves, en aquest cas (en el cas d’haver elegit sorres, el preu no hagués 
canviat, ja que segueix sent el mateix). 

 

 
Figura 3.61:  Captura de pantalla de la parametrització referent als pilons prefabricats de les dues bases 

 
b/ Comparació 
 
Un cop parametritzades les partides de les dues bases, es poden generar (Figures 3.62 i 
3.63). 



         Estudi i anàlisi comparatiu entre bases de preus de la construcció: Capítol de cimentacions 82 

 
Figura 3.62:  Captura de pantalla de la partida referent als pilons prefabricats del banc BEDEC 

 
 

 
Figura 3.63:  Captura de pantalla de la partida referent als pilons prefabricats del Generador de preus 

 
 
La següent partida correspon a CYPE, en el cas que s’hagués elegit la casa comercial 
“Terratest”. Es veu que el preu és gairebé idèntic (Figura 3.64). 
 
 

 
Figura 3.64:  Captura de pantalla de la partida referent als pilons prefabricats del Generador de preus de la casa 

“Terratest” 

 
Extracte del Plec de condicions del Generador de preus relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Subministrament i col·locació d'estaca prefabricada de formigó armat, D=40 cm, Q=150 t, 
construït segons CPP-1 per a formació de grup de pilots CPP-2, amb guaspa normal en 
punta. Clava per copejament del cap de l'estaca de 12 m de longitud màxima, mitjançant 
maça. Inclús part proporcional de transport, instal·lació, coixinets, parades, muntatge i 
desmuntatge d'equip mecànic i estaques prefabricades. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, des de la punta fins a la cara 
inferior de l'encep, considerant un increment del 10% en previsió de les oscil·lacions reals 
que poden aparèixer al realitzar el pilotatge.  

FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig i traçat dels eixos dels grups de pilots. 
Clavat dels pilots per copejament de maça, prèvia col·locació de barret d'acer amb coixinet. 
Copejament fins aconseguir el rebuig prefixat. 

 
Extracte del Plec de condicions del banc BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Metres de llargària realment executats, mesurats des de la punta del piló fins la cara inferior 
de l'encep. 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Traçat dels eixos dels grups dels pilons  
Clavament dels pilons per copejament de la maça 
Protecció del cap del piló enfront d'accions mecàniques 
Redacció de l'informe del clavament 
 
-Descripció: Les descripcions de les dues bases són similars, però la del banc BEDEC és 
més completa perquè inclou el tipus de terreny. En el final del procés executiu hi ha una 
discrepància, ja que l’ITeC inclou la redacció de l’informe del clavament. 
 
-Medició: Les dues bases utilitzen els metres lineals com a unitat de medició però els seus 
criteris d’amidament no són iguals: per una banda, el Generador amida la longitud del pilot 
prefabricat segons la documentació gràfica del projecte, mentre que el banc BEDEC amida 
els metres de llargària realment executats; i per altra banda el Generador de preus 
incrementa en un 10% la longitud degut a les oscil·lacions que es produeixen durant 
l’execució. 
 
-Descomposició: Les dues bases no inclouen els mateixos elements per realitzar els pilons 
prefabricats, com veu a la taula 3.8, on també comprovaré amb quin percentatge es 
diferencien els preus i els rendiments. En blau estant marcats els que són superiors en el 
BEDEC respecte el Generador, i en vermell els que són inferiors. 

 

BEDEC 

Definició Preu Quantitat € 

Manobre 19.25 0.166 h 3.20 

Pilot 64.32 1.00 unitat 64.32 

Martinet 50.95 0.083 h 4.23 

Total mà d’obra 3.20 

Total materials i maquinària 68.55 

Total a CD 71.75 

Generador 

Definició p.s. Rendiment € 

Peó ordinari 19.87 0.292 h 5.80 

Pilot 58.75 1.00 unitat 58.75 

Martinet 89.05 0.076 h 6.77 

Transport 6221.23 0.001 uds 6.22 

Total mà d’obra 5.80 

Total materials i maquinària 71.74 

Total a CD 77.54 
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Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 

Total de mà d’obra 81.25% 75.90% 

Pilot 9.48% 0% 

Martinet 74.78% 9.21% 

Total materials i maquinària 4.65% - 

Total a CD +8.35% 
Taula 3.8:  Taula amb els preus i els rendiments de mà d’obra i materials del banc BEDEC i del Generador de 

preus referents als pilons prefabricats 

 
Les dues bases utilitzen el peó ordinari, i tot i que el preu és similar el rendiment és superior 
al Generador de preus, pel que el seu preu de la mà d’obra ascendeix a 5.80 euros, per 3.20 
euros del banc BEDEC. 
 
El preu dels pilots és superior en l’ITeC, mentre que el del martinet ho és en el Generador, i 
tot i tenir un rendiment inferior, el seu preu acaba sent major a l’utilitzat pel banc BEDEC. A 
més, CYPE inclou en la partida el preu del transport, posada en obra i retirada de l’equip 
mecànic pels pilots prefabricats, mentre que ITeC no en fa cap esment, ni en el plec de 
condicions, ni tampoc està inclòs en una altra partida. 
 
-Preus: El preu de la partida, descomptant costos indirectes i despeses auxiliars, és de 
71.75 €/ m  en el banc BEDEC i de 77.54 €/ m en el Generador de Preus. 
 
c/ Comentaris 
 
Les descripcions de les dues partides estan incompletes altre cop, i molta informació 
necessària per definir el pilot prefabricat i les característiques de l’execució es troben en els 
plecs de condicions. 
 
A més d’això, al Generador he hagut d’elegir la casa comercial amb la que es treballarà, 
degut a que l’altra no marcava el diàmetre del pilot, i per poder-la equiparar amb la del banc 
BEDEC és necessari saber-lo. Tot i així, trobo molt oportú posar en aquest punt opcions de 
cases comercials. 
 
Les dues bases utilitzen la mateixa unitat de medició, el mateix procés constructiu i els 
mateixos elements, a excepció de la inclusió del transport, posada en obra i retirada de 
l’equip mecànic per la penetració del pilots en el Generador de preus. Una altra diferència és 
que el Generador de preus posa en la partida primer els materials i després la mà d’obra, 
mentre que el banc BEDEC ho fa el revés. 
 
Pel que fa al criteri d’amidament, el de l’ITeC no és correcte ja que especifica que l’element 
ja està executat, quan en realitat al pressupostar encara no s’ha realitzat l’element. 
 
La diferència en el preu final és deguda a la inclusió del transport en la partida del 
Generador de preus, ja que ITeC no la té en compte, i sense això els preus finals serien 
gairebé idèntics. Tot i això, els rendiments tant en els materials com en la mà d’obra són 
diferents. Com a punt interessant a destacar, és la primera partida on el preu final és 
superior en el Generador de preus. 
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Com s’ha vist al nivell d’apartats, el banc BEDEC classificava aquests, en alguns casos, en 
formigonat, armadura i encofrat d’aquell element constructiu ja que realitza les partides per 
elements. El Generador, per contra, les realitza per quantia. Per analitzar els preus de les 
partides referents a aquests elements constructius, s’hauran de fer dos passos: 
 
1. Multiplicar el preu de l’acer del banc BEDEC per la quantia d’acer del Generador de 
preus. 
 
2. Sumar els valors de l’armadura i del formigonat del banc BEDEC. 
 
Un cop fet això ja es podrà comparar els preus de les dues bases correctament (l’encofrat 
no el tenim en compte ja que el Generador de preus el considera a part). Les següents 
comparacions de partides seguiran aquest patró. 
 
7.Lloses de fonamentació 
 
L’únic nivell que coincideix en aquest cas és el capítol de “Fonamentacions” (Figura 3.65). 
Les diferències radiquen en que: 
 
- El banc BEDEC ubica les lloses als sots capítols mentre que el Generador les posa dins 

de les fonamentacions superficials. 
 
- L’altra és, com ja he comentat, que l’ITeC separa els apartats amb el formigonat i les 

armadures, amb la qual cosa s’haurà de sumar els seus preus després per poder 
comparar la partida amb la del Generador de preus.   

 

 
Figura 3.65:  Captura de pantalla de tots els nivells referents a les lloses de les dues bases de preus 

 

 
a/ Equiparació d’opcions de parametrització 
 
Com he dit abans, al banc BEDEC hauré de parametritzar dues partides, una referent al 
formigonat i l’altra referent a l’armadura (Figura 3.66), i equiparar-les amb la parametrització 
del Generador de preus (Figura 3.67). 
 
La parametrització és gairebé idèntica, però el Generador de preus dóna més opcions: 
col·locar o no un passa tubs, si el formigó portarà o no un additiu hidròfug i el tipus d’acabat. 
Apart de la quantia d’acer, però aquest tema ja l’he esmentat anteriorment.  
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Figura 3.66:  Captura de pantalla de la parametrització referent a les lloses del banc BEDEC 

 
 

 
Figura 3.67:  Captura de pantalla de la parametrització referent a les lloses del Generador de preus 

 

 
b/ Comparació 
 
Un cop parametritzades les partides de les dues bases, es poden generar (Figures 3.68, 
3.69 i 3.70). 
 

 
Figura 3.68:  Captura de pantalla de la partida referent a les lloses del Generador de preus 
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Figura 3.69:  Captura de pantalla de la partida referent a l’armadura de les lloses del banc BEDEC 

 

 
Figura 3.70:  Captura de pantalla de la partida referent al formigonat de les lloses del banc BEDEC 
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Extracte del Plec de condicions del Generador de preus relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació de llosa de fonamentació de formigó armat HA-25/B/20/IIa fabricat en central i 
abocada amb bomba, amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 50 
kg/m³. Inclús p/p de reforços, plecs, encontres, arrancades i esperes en murs escales i 
rampes, canvis de nivell, malla metàl·lica de filferro en talls de formigonat, formació de fossa 
d'ascensor, col·locació i fixació de col·lectors de sanejament en llosa, vibratge del formigó 
amb regle vibrant i formació de juntes de formigonat.  

FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en la 
mateixa. 
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. 
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. 
Abocament i compactació del formigó. 
Coronació i enrasament de fonaments. 
Curat del formigó. 

 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte.  

 
Extracte del Plec de condicions del banc BEDEC  relacionat amb aquesta partida: 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE DEL FORMIGONAT. 
Volum amidat segons les especificacions de la Direcció Tècnica, amb aquelles modificacions 
i singularitats acceptades prèviament i expressament per la Direcció Facultativa. 
 
FASES D'EXECUCIÓ DEL FORMIGONAT. 
Preparació de la zona de treball 
Humectació de l'encofrat 
Abocada del formigó 
Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
Curat del formigó 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE DE L’ARMADURA. 
Pes calculat segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 
 
FASES D'EXECUCIÓ DE L’ARMADURA. 
Preparació de la zona de treball 
Tallat i doblegat de l'armadura 
Neteja de les armadures 
Neteja del fons de l'encofrat 
Col·locació dels separadors 
Muntatge i col·locació de l'armadura 
Subjecció dels elements que formen l'armadura  
Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
-Descripció: No es pot fer una comparació de la descripció pel fet de que l’ITeC, com que 
calcula el preu de les lloses per elements, té dues descripcions. Això si, juntament amb els 
plecs de condicions, es veu que les dues bases contemplen els mateixos aspectes per 
realitzar les lloses.  
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El mateix passa amb el procés executiu, que el banc BEDEC en té dos. Al comparar-los 
amb el del Generador de preus, hi ha dues diferències: tot i que ITeC separa l’encofrat, el té 
en compte en els processos executius del formigó i de l’acer, a diferència de CYPE; i aquest 
introdueix en el procés “Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions 
projectades” abans de l’abocat del formigó. 
 
-Medició: Les dues bases fan servir la mateixa unitat de medició (m³), tot i que l’ITeC, al 
calcular l’acer per separat també posa la unitat de medició d’aquest. Pel que fa al criteri 
d’amidament, que em centraré en el del formigó, CYPE mesura el volum sobre les seccions 
teòriques de l'excavació segons la documentació gràfica del projecte, mentre que ITeC ho 
mesura segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 
 
-Descomposició: Les dues bases no inclouen els mateixos elements per realitzar les lloses 
de fonamentació, com es veu a la taula 3.9, on també comprovaré amb quin percentatge es 
diferencien els preus i els rendiments. En blau estant marcats els que són superiors en el 
BEDEC respecte el Generador, i en vermell els que són inferiors. 
 

BEDEC 

Definició Preu Quantitat € 

Oficial 1a construcció 23.02 0.096 h 2.21 

Manobre 19.25 0.144 h 2.77 

Oficial 1a ferrallista 23.02 0.006 h*50=0.3 6.91 

Ajudant ferrallista 20.44 0.01 h*50=0.5 10.22 

Formigó 71.85 1.05 m³ 75.44 

Camió amb bomba 156.75 0.08 h 12.54 

Acer 0.86049 1.00 kg*50=50 43.02 

Filferro 1.08 0.0051 kg 0.01 

Total mà d’obra 22.11 

Total materials i maquinària 131.01 

Total a CD 153.12 

Generador 

Definició p.s. Rendiment € 

Oficial 1a construcció 23.76 0.183 h 4.35 

Peó ordinari 19.87 0.183 h 3.64 

Formigó 49.93 1.05 m³ 52.43 

Acer 0.69 50.00 kg 34.50 

Separador 0.09 5.00 uds 0.45 

Regla vibrant 4.01 0.333 h 1.34 

Total mà d’obra 7.99 

Total materials i maquinària 88.72 

Total a CD 96.71 

Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 

Mà d’obra del formigó 60.44% 52.20% 

Formigó 43.90% 0% 

Acer 24.71% 0% 

Total materials i maquinària 47.67% - 

Total a CD +58.33% 
Taula 3.9:  Taula amb els preus i els rendiments de mà d’obra i materials del banc BEDEC i del Generador de 

preus referents a les lloses 
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El banc BEDEC utilitza una mà d’obra pel formigó i una altra per l’acer, mentre que el 
Generador de preus inclou la mà d’obra de l’acer en el preu d’aquest, i com que no ho 
desglossa no es poden saber els rendiments que li atorga. Pel que fa la mà d’obra del 
formigó, els rendiments són superiors en el Generador de preus. 
 
En els materials, les dues bases calculen el formigó diferent, ja que mentre l’ITeC separa el 
preu del camió bomba del preu del formigó, CYPE ja l’inclou en aquest. Llavors, tot i que el 
rendiment del formigó és el mateix, el preu d’aquest i el del camió per separat, fa que el 
banc BEDEC tingui un preu de 87.98 euros, per només 52.43 euros del Generador de preus. 
 
La diferència de 17 cèntims en el preu unitari de l’acer entre les dues bases, comporta que 
el preu final de l’ITeC sigui de 43.02 euros (després de multiplicar el preu per la quantia de 
l’acer) i el del Generador sigui de 34.50 euros. Encara que les dues bases consideren unes 
pèrdues en el formigó del 5%, cap de les dues bases considera una merma per l’acer, una 
dada incorrecte ja que no es pot suposar que no es tindran pèrdues. 
 
Alhora, però, les dues base inclouen altres materials i maquinària que l’altra base no 
considera: el banc BEDEC inclou filferro recuit, mentre que el Generador de preus inclou 
separadors de plàstic i una regla vibrant. Els seus preus no influeixen de forma destacable 
en el preu final de la partida. 
 
-Preus: El preu de la partida, descomptant costos indirectes i despeses auxiliars, és de 
153.12 €/ m³  en el banc BEDEC i de 96.71 €/ m³  en el Generador de Preus. 
 
c/ Comentaris 
 
El Generador de preus presenta la partida de l’element constructiu junta i no separada per 
elements com fa l’ITeC, cosa que dificulta el càlcul del preu final, perquè s’han de mirar dos 
partides per separat. 
 
La parametrització del Generador és més completa, a l’afegir 3 paràmetres més que l’ITeC, 
però les descripcions de les dues bases estan completades pels seus plecs de condicions, i 
elles mateixes ja haurien d’aportar tota la informació necessària. 
 
Les dues bases no consideren mermes per l’acer, mentre que pel formigó si que les 
consideren, cosa incorrecta perquè no pots suposar que no es tindran pèrdues d’acer durant 
l’execució. A més, el Generador de preus inclou ja en el preu de l’acer la mà d’obra 
necessària per col·locar-lo en obra, i per això la mà d’obra a la que es refereix en la partida 
va referida al formigó. 
 
Una altra diferència entre les dues bases, és que el Generador de preus desglossa en la 
partida primer els materials i després la mà d’obra, mentre que el banc BEDEC ho fa el 
revés. A més, les dues consideren materials per realitzar les lloses que l’altra no creu 
necessaris, i el banc BEDEC hauria d’incorporar els separadors en el preu de la partida, ja 
que en el procés constructiu si que el té en compte. 
 
Tot i realitzar la mateixa partida, els preus finals són molt diferents. Els preus superiors del 
formigó i de l’acer i la utilització de més mà d’obra per part del banc BEDEC, són els 
principals responsables de la diferència de preu entre ell i el Generador. 
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8.Pilons 
 
Per aquest element constructiu coincideixen els nivell de capítols i sots capítols (Figura 
3.71). La diferència radica en que l’ITeC separa els apartats amb el formigonat i les 
armadures, amb la qual cosa hauré de sumar els seus preus després per poder comparar la 
partida amb la del Generador de preus. A més, les partides d’aquest es divideixen amb el 
tipus de pilot, una decisió que es pren a la parametrització del banc BEDEC. 
 

 
Figura 3.71:  Captura de pantalla de tots els nivells referents als pilons de les dues bases de preus 

 
 
a/ Equiparació d’opcions de parametrització 
 
Els paràmetres que faig coincidir són: diàmetre del pilot, característiques del formigó, el tipus 
d’acer i l’addicció o no d’un additiu (Figures 3.72 i 3.73). 

 

 
Figura 3.72:  Captura de pantalla de la parametrització referent als pilons del banc BEDEC 
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Figura 3.73:  Captura de pantalla de la parametrització referent als pilons del Generador de preus 

 
En el banc BEDEC trobo a més el tipus de pilot, que s’elegeix després de seleccionar-ho en 
el nivell de partides en el Generador de preus, i el tipus d’entubació queda inoperant al haver 
elegit el tipus de pilot. 
 
Pel que fa al Generador de preus, es pot elegir a més la quantia de l’acer (que deixaré la 
que dóna per defecte el programa), la col·locació del formigó (amb només una opció 
possible) i el tipus d’abocat, que deixaré el que marca el programa ja que l’ITeC no diu res al 
respecte. 
 
 
b/ Comparació 
 
Un cop parametritzades les partides de les dues bases, es poden generar (Figures 3.74, 
3.75 i 3.76). 

 

 
Figura 3.74:  Captura de pantalla de la partida referent al formigonat dels pilons del banc BEDEC 
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Figura 3.75:  Captura de pantalla de la partida referent a l’armadura dels pilons del banc BEDEC 

 

 
Figura 3.76:  Captura de pantalla de la partida referent als pilots “in situ” del Generador de preus 

 
Extracte del Plec de condicions del Generador de preus relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació d'estaca de fonamentació de formigó armat de 35 cm de diàmetre, per grup 
d'estaques CPI-2 segons NTE-CPI. Executat per desplaçament de terres mitjançant sistema 
mecànic de clava de camisa recuperable, proveïda en el seu extrem inferior d'un puntal 
prefabricat o guaspa. Formigonat continu en sec amb formigó armat HA-25/F/20/IIa fabricat 
en central i abocada amb cubilot a través de tub Tremie, amb una quantia aproximada d'acer 
UNE-EN 10080 B 500 S de 5,65 kg/m³. Inclús p/p de transport, instal·lació, muntatge i 
desmuntatge d'equip mecànic.  
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Longitud amidada segons documentació gràfica de Projecte, des de la punta fins a la cara 
inferior de l'encep, incrementada en un metre per la formació del bulb.  

FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig i traçat dels eixos dels grups de pilots. 
Clavada del tub amb la guaspa en punta. 
Col·locació de l'armadura. 
Posta en obra del formigó. 
Extracció de l'entubació simultàniament amb la compactació del formigó. 
Neteja i retirada de sobrants. 

 
Extracte del Plec de condicions del banc BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE DEL FORMIGONAT. 
Metres de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la Direcció 
Tècnica, comprovat i acceptat expressament per la Direcció Facultativa. 
 
FASES D'EXECUCIÓ DEL FORMIGONAT. 
Preparació de la plataforma de treball 
Execució de la perforació 
Abocada del formigó 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE DE L’ARMADURA. 
Pes calculat segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 
 
FASES D'EXECUCIÓ DE L’ARMADURA 
Preparació de la zona de treball 
Tallat i doblegat de l'armadura 
Neteja de les armadures 
Neteja del fons de l'encofrat  
Col·locació dels separadors 
Muntatge i col·locació de l'armadura 
Subjecció dels elements que formen l'armadura  
Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 
 
-Descripció: No es pot fer una comparació de la descripció pel fet de que l’ITeC, com que 
calcula el preu dels pilots “in situ” per elements, té dues descripcions. Això si, juntament amb 
els plecs de condicions, es veu que les dues bases contemplen els mateixos aspectes per 
realitzar els pilots.  
 
La fase d’execució seguida per cada base si que és diferent: la del banc BEDEC és més 
completa en especificar de forma més detallada tots els treballs amb l’armadura, tenint en 
compte l’encofrat i esmentant la col·locació dels separadors. 
 
-Medició: Els dos utilitzen la mateixa unitat de medició (metres lineals), tot i que l’ITeC també 
especifica la unitat de medició de l’armadura. Pel que fa al criteri d’amidament, que em 
centraré en el del formigó, CYPE mesura la longitud segons la documentació gràfica del 
projecte, mentre que l’ITeC mesura els metres de fondària realment executats, amidat 
segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 
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-Descomposició: Les dues bases no inclouen els mateixos elements per realitzar la capa de 
neteja, com es veu a la taula 3.10, on també comprovaré amb quin percentatge es 
diferencien els preus i els rendiments. En blau estant marcats els que són superiors en el 
BEDEC respecte el Generador, i en vermell els que són inferiors. 
 

BEDEC 

Definició Preu Quantitat € 

Oficial 1a ferrallista 23.02 0.005 h*5.65=0.03 0.65 

Ajudant ferrallista 20.44 0.005 h*5.65=0.03 0.58 

Formigó 77.14 0.1056 m³ 8.15 

Perforació i col·locació 
de materials 

30.98 1.00 m 30.98 

Acer 0.86049 1.00 kg*5.65=5.65 4.86 

Filferro 1.08 0.006 kg*5.65=0.04 0.04 

Total mà d’obra 1.23 

Total materials i maquinària 44.03 

Total a CD 45.26 

Generador 

Definició p.s. Rendiment € 

Formigó 48.01 0.110 m³ 5.28 

Perforació i col·locació 
de materials 

27.25 1.001 m 27.28 

Acer 0.69 5.65 kg 3.90 

Transport i posada en 
obra d’equip mecànic 

4062.10 0.002 uds 8.12 

Total mà d’obra 0.00 

Total materials i maquinària 44.58 

Total a CD 44.58 

Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 

Formigó 60.67% +4.17% 

Acer 24.71% 0% 

Perforació i col·locació de materials 13.69% 0% 

Total materials i maquinària 1.25% - 

Total a CD 1.53%. 
Taula 3.10:  Taula amb els preus i els rendiments de mà d’obra i materials del banc BEDEC i del Generador de 

preus referents als pilons 

 
El banc BEDEC utilitza una mà d’obra per l’acer amb uns rendiments tan baixos que no 
afecten al preu de la partida, mentre que el Generador ja la inclou en el preu de l’acer, i al no 
desglossar aquest preu no es poden saber els seus rendiments. D’altra banda, les dues 
bases ja inclouen el preu de la mà d’obra pel formigonat a dins de la “Perforació i col·locació 
de materials”. 
 
En els materials, les dues bases atorguen un rendiment al formigó quasi idèntic, però el preu 
unitari si que és molt superior al BEDEC. La diferència de 17 cèntims en el preu unitari de 
l’acer entre les dues bases, comporta que el preu final de l’ITeC sigui de 4.86 euros (després 
de multiplicar el preu per la quantia de l’acer) i el del Generador sigui de 3.90 euros. Cap de 
les dues bases considera una merma per l’acer, una dada incorrecte ja que no es pot 
suposar que no es tindran pèrdues. 
 
La perforació i col·locació de materials inclou l’equip personal i la maquinària per poder-la 
realitzar, però el preu torna a ser mínimament superior a l’ITeC. Una diferència important és 
la inclusió en la partida del Generador del transport, posada en obra i retirada de l’equip 
mecànic per a la perforació del pilot. 
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-Preus: El preu de la partida, descomptant costos indirectes i despeses auxiliars, és de 
45.26 €/ m  en el banc BEDEC i de 44.58 €/ m  en el Generador de Preus. 
 
 
c/ Comentaris 
 
El Generador de preus torna a presentar la partida de l’element constructiu junta i no 
separada per elements com fa el BEDEC, cosa que dificulta saber el preu final de tot 
l’element ja que has de multiplicar el preu de l’acer per una quantia i després sumar-li el preu 
del formigó. 
 
El Generador de preus presenta més paràmetres per la qual cosa et permet ajustar encara 
més les característiques de l’element a calcular, però la seva descripció està incompleta, 
com la del banc BEDEC. Les dues bases esmenten molta informació en els seus plecs de 
condicions que hauria de sortir també a la descripció. 
 
Les dues bases no consideren mermes per l’acer, mentre que pel formigó si que les 
consideren, cosa incorrecta perquè no es pot suposar que no es tindran pèrdues d’acer 
durant l’execució. 
 
El Generador de preus posa en la partida primer els materials i després la mà d’obra, mentre 
que el banc BEDEC ho fa al revés. Llavors està mal realitzada perquè en primer lloc s’han 
de posar els materials, ja que abans de saber la mà d’obra s’han de saber quins materials es 
necessiten. A més, CYPE inclou el transport, la posada en obra i la recollida de l’equip 
mecànic per la perforació de pilots, cosa a tenir en compte per realitzar-los. 
 
Tot i haver-hi disparitat en preus de materials com el formigó i l’acer, els diferents 
rendiments aplicats i la inclusió de materials i maquinària que l’altra base no considera, fan 
que el preu final de les partides de les dues bases siguin gairebé idèntics.   
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9.Enceps 
 
Pels encepats coincideixen els nivell de capítols i sots capítols (Figura 3.77). La diferència 
radica en que l’ITeC separa els apartats amb el formigonat i les armadures, amb la qual 
cosa hauré de sumar els seus preus després per poder comparar la partida amb la del 
Generador de preus. 
 
 

 
Figura 3.77:  Captura de pantalla de tots els nivells referents als enceps de les dues bases de preus 

 
 
a/ Equiparació d’opcions de parametrització 
 
Els paràmetres que puc fer coincidir són: les característiques del formigó, el tipus d’acer i el 
tipus d’abocament (Figures 3.78 i 3.79). 
 
Les diferències estant en que el Generador a més et dóna la oportunitat de voler afegir un 
additiu hidròfug o no, i també et permet elegir la quantia de l’acer. Aquesta quantia després 
l’hauré d’adaptar a l’ITeC. 

 
 

 
Figura 3.78:  Captura de pantalla de la parametrització referent als enceps del Generador de preus 
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Figura 3.79:  Captura de pantalla de la parametrització referent als enceps del banc BEDEC 

 
b/ Comparació 
 
Un cop parametritzades les partides de les dues bases, es poden generar (Figures 3.80, 
3.81 i 3.82). 

 
 

 
Figura 3.80:  Captura de pantalla de la partida referent als enceps del Generador de preus 

 
 

 
Figura 3.81:  Captura de pantalla de la partida referent al formigonat dels enceps del banc BEDEC 
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Figura 3.82:  Captura de pantalla de la partida referent a l’armadura dels enceps del banc BEDEC 

 
Extracte del Plec de condicions del Generador de preus relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació d'encepat, agrupant caps d'estaques escapçats amb formigó armat HA-25/B/20/IIa 
fabricat en central i abocada des de camió, amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN 
10080 B 500 S de 80 kg/m³, corresponent al conjunt d'armadures pròpies, d'espera dels 
elements de lligat i centrat de càrregues a hi hagi lloc, i d'espera del suport al que serveix de 
base per a transmetre les càrregues al pilotatge. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig del conjunt de l'encepat. 
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. 
Abocament i compactació del formigó. 
Coronació i enrasament de fonaments. 
Curat del formigó. 
Neteja final de la base del suport. 
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Extracte del Plec de condicions del banc BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE DEL FORMIGONAT. 
Volum amidat segons les especificacions de la Direcció Tècnica, amb aquelles modificacions 
i singularitats acceptades prèviament i expressament per la Direcció Facultativa. 
 
FASES D'EXECUCIÓ DEL FORMIGONAT. 
Preparació de la zona de treball  
Humectació de l'encofrat 
Abocada del formigó  
Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas  
Curat del formigó 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE DE L’ARMADURA. 
kg de pes calculat segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 
 
FASES D'EXECUCIÓ DE L’ARMADURA. 
Preparació de la zona de treball  
Tallat i doblegat de l'armadura 
Neteja de les armadures 
Neteja del fons de l'encofrat 
Col·locació dels separadors 
Muntatge i col·locació de l'armadura 
Subjecció dels elements que formen l'armadura 
Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
-Descripció: No es pot fer una comparació de la descripció pel fet de que l’ITeC, com que 
calcula el preu dels encepats per elements, té dues descripcions. Això si, juntament amb els 
plecs de condicions, es veu que les dues bases contemplen els mateixos aspectes per 
realitzar els encepats. 
 
La fase d’execució seguida per cada base si que és diferent: la del banc BEDEC és més 
completa a l’especificar de forma més detallada tots els treballs amb l’armadura i tenint en 
compte l’encofrat. 
 
-Medició: Les dues  bases utilitzen la mateixa unitat de medició (m³), tot i que l’ITeC també 
especifica la unitat de medició de l’armadura. Pel que fa al criteri d’amidament, El Generador 
mesura la longitud segons la documentació gràfica del projecte, mentre que l’ITeC mesura el 
volum segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 
 
-Descomposició: Les dues bases no inclouen els mateixos elements per realitzar els 
encepats, com es veu a la taula 3.11, on també comprovaré amb quin percentatge es 
diferencien els preus i els rendiments. En blau estant marcats els que són superiors en el 
BEDEC respecte el Generador, i en vermell els que són inferiors. 
 

BEDEC 

Definició Preu Quantitat € 

Oficial 1a construcció 23.02 0.120 h 2.76 

Manobre 19.25 0.480 h 9.24 

Oficial 1a ferrallista 23.02 0.006 h*80=0.48 11.05 

Ajudant ferrallista 20.44 0.007 h*80=0.56 11.45 

Formigó 71.85 1.10 m³ 79.04 

Acer 0.86049 1.00 kg*80=80 68.84 

Filferro 1.08 0.0061 kg 0.01 
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Total mà d’obra 34.50 

Total materials i maquinària 147.89 

Total a CD 182.39 

Generador 

Definició p.s. Rendiment € 

Oficial 1a construcció 23.76 0.731 h 17.37 

Peó ordinari 19.87 1.097 h 21.80 

Formigó 45.33 1.05 m³ 47.60 

Acer 0.69 80.00 kg 55.20 

Separador 0.09 8.00 uds 0.72 

Total mà d’obra 39.17 

Total materials i maquinària 103.52 

Total a CD 142.69 

Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 

Mà d’obra del formigó 226.42% 204.67% 

Formigó 58.50% 0% 

Acer 24.71% 0% 

Total materials i maquinària 42.86% - 

Total a CD 27.82% 
Taula 3.11:  Taula amb els preus i els rendiments de mà d’obra i materials del banc BEDEC i del Generador de 

preus referents als enceps 

 
Pel que fa a la mà d’obra del formigó, els rendiments són molt superiors en el Generador de 
preus, mentre que per la de l’acer, aquest ja l’inclou en el preu del propi acer, i com que no 
el desglossa no es pot saber el seu rendiment. Tot això fa que el preu de la mà d’obra al 
BEDEC sigui de 34.50 euros/h mentre que la deL Generador puja fins els 39.17 euros/h.  
 
En els materials, les dues bases li atorguen un rendiment diferent al formigó: el banc BEDEC 
interpreta unes pèrdues del 10% mentre el Generador les considera d’un 5%. El que també 
torna a ser diferent i un altre cop superior a l’ITeC és el preu del material. 
 
La diferència de 17 cèntims en el preu unitari de l’acer entre les dues bases, comporta que 
el preu final de l’ITeC sigui de 68.84 euros (després de multiplicar el preu per la quantia de 
l’acer) i el del Generador sigui de 55.20 euros. Cap de les dues bases considera una merma 
per l’acer, una dada incorrecte ja que no es pot suposar que no es tindran pèrdues. 
 
Apart del formigó i l’acer, les dues bases consideren materials que l’altra no creu necessaris: 
filferro en el cas de l’ITeC i separadors en el cas de CYPE. Encara que els seus preus finals 
no afecten de forma important en el preu final de la partida, si que s’haurien de tenir en 
compte, sobretot els separadors per part del banc BEDEC, i més si els té presents en el 
procés constructiu. 
 
-Preus: El preu de la partida, descomptant costos indirectes i despeses auxiliars, és de 
182.39 €/ m³  en el banc BEDEC i de 142.69 €/ m³  en el Generador de Preus. 
 
 
c/ Comentaris 
 
El Generador de preus presenta la partida de l’element junta i no separada per elements 
com fa l’ITeC. A més, la seva parametrització torna a ser més completa, a l’afegir 2 
paràmetres més que ITeC. 
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Cap de les dues bases considera mermes per l’acer, cosa incorrecta perquè no es pot 
suposar que no es tindran pèrdues d’acer durant l’execució, mentre que pel formigó la 
consideren diferent. No es pot saber el motiu d’aquesta diferència ja que cada base 
considera el percentatge que creu oportú. 
 
Les descripcions estan complementades amb els plecs de condicions, i no aporten tota la 
informació necessària per si soles. 
 
Una altra diferència entre les dues bases, és que el Generador de preus posa en la partida 
primer els materials i després la mà d’obra, mentre que el banc BEDEC ho fa el revés, i per 
tant de manera incorrecta ja que primer s’han de posar els materials per saber quant en 
necessites, i després la mà d’obra. A més, l’ITeC inclou el filferro en el cost dels materials, 
però no el dels separadors, tot i que els té en compte en el procés executiu. CYPE sí que 
inclou el cost dels separadors en la seva partida. 
 
Els preus de l’acer i del formigó tornen a ser els desencadenants de la diferència en el preu 
final de les dues partides, perquè com sempre els de l’ITeC són molt més superiors que els 
de CYPE. 
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10.Traves i pilarets 
 

Pels travaments coincideixen els nivell de capítols i sots capítols (Figura 3.83). La diferència 
radica en que l’ITeC torna a separar els apartats amb el formigonat i les armadures, amb la 
qual cosa hauré de sumar els seus preus després per poder comparar la partida amb la del 
Generador de preus. 

 

 
Figura 3.83:  Captura de pantalla de tots els nivells referents a les traves i pilarets de les dues bases de preus 

 
a/ Equiparació d’opcions de parametrització 

 
Els paràmetres que coincideixen en els dues partides i que per tant es podran posar iguals 
són: les característiques del formigó, el tipus d’acer i el tipus d’abocat (Figures 3.84 i 3.85). 
 
Però el Generador de preus aporta més paràmetres: el tipus de biga (he elegit les de lligat 
perquè és la que es marca per defecte i perquè l’ITeC no diu res al respecte; a més que si la 
biga fos centradora el preu final de la partida seria el mateix), la opció de col·locar passa 
tubs i encofrat per l’allotjament d’arquetes (no en posaré perquè ITeC no ho esmenta enlloc i 
perquè el seu preu no afecta el preu final) i la quantia d’acer, que deixaré la que ja marca el 
Generador per defecte. 
 

 
Figura 3.84:  Captura de pantalla de la parametrització referent a les traves i pilarets del Generador de preus 
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Figura 3.85:  Captura de pantalla de la parametrització referent a les traves i pilarets del banc BEDEC 

 
b/ Comparació 
 
Un cop parametritzades les partides de les dues bases, es poden generar (Figures 3.86, 
3.88 i 3.89). 
 
 

 
Figura 3.86:  Captura de pantalla de la partida referent a les traves i pilarets del Generador de preus 

 
Si haguéssim marcat biga centradora, el preu de la partida seria el mateix, com es pot veure 
a continuació (Figura 3.87). 
 

 
Figura 3.87:  Captura de pantalla de la partida referent a les traves i pilarets del Generador de preus amb biga 

centradora 
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Figura 3.88:  Captura de pantalla de la partida referent al formigonat de les traves i pilarets del banc BEDEC 

 

 
Figura 3.89:  Captura de pantalla de la partida referent a l’armadura de les traves i pilarets del banc BEDEC 
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Extracte del Plec de condicions del Generador de preus relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació de biga trava per allligat de la fonamentació, realitzada amb formigó armat HA-
25/B/20/IIa fabricat en central i abocada des de camió, amb una quantia aproximada d'acer 
UNE-EN 10080 B 500 S de 60 kg/m³. 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de 
Projecte.  

FASES D'EXECUCIÓ. 
Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. 
Abocament i compactació del formigó. 
Coronament i enrasament. 
Curat del formigó. 
 
Extracte del Plec de condicions del banc BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE DEL FORMIGONAT. 
Volum amidat segons les especificacions de la Direcció Tècnica, amb aquelles modificacions 
i singularitats acceptades prèviament i expressament per la Direcció Facultativa. 
FASES D'EXECUCIÓ DEL FORMIGONAT. 
Preparació de la zona de treball 
Humectació de l'encofrat 
Abocada del formigó 
Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
Curat del formigó 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE DE L’ARMADURA 
Kg de pes calculat segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 
 
FASES D'EXECUCIÓ DE L’ARMADURA. 
Preparació de la zona de treball  
Tallat i doblegat de l'armadura 
Neteja de les armadures 
Neteja del fons de l'encofrat 
Col·locació dels separadors 
Muntatge i col·locació de l'armadura 
Subjecció dels elements que formen l'armadura 
Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
-Descripció: No es pot fer una comparació de la descripció pel fet de que l’ITeC, com que 
calcula el preu dels travaments per elements, té dues descripcions. Això si, juntament amb 
els plecs de condicions, es veu que les dues bases contemplen els mateixos aspectes per 
realitzar els encepats. 
 
La fase d’execució seguida per cada base sí que és diferent ja que la del banc BEDEC és 
més completa: fa referència a la preparació de la zona de treball, els treballs amb l’armadura 
i té en compte l’encofrat. 
 
-Medició: Els dos utilitzen la mateixa unitat de medició (m³), tot i que l’ITeC també especifica 
la unitat de medició de l’armadura. Pel que fa al criteri d’amidament, que ens centrarem en el 
del formigó, CYPE mesura la longitud segons la documentació gràfica del projecte, mentre 
que ITeC mesura el volum segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 
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-Descomposició: Les dues bases no inclouen els mateixos elements per realitzar els 
travaments, com es veu a la taula 3.12, on també comprovaré amb quin percentatge es 
diferencien els preus i els rendiments. En blau estant marcats els que són superiors en el 
BEDEC respecte el Generador, i en vermell els que són inferiors. 
 

BEDEC 

Definició Preu Quantitat € 

Oficial 1a construcció 23.02 0.07 h 1.61 

Manobre 19.25 0.28 h 5.39 

Oficial 1a ferrallista 23.02 0.007 h*60=0.42 9.67 

Ajudant ferrallista 20.44 0.008 h*60=0.48 9.81 

Formigó 71.85 1.05 m³ 75.44 

Acer 0.86049 1.00 kg*60=60 51.63 

Filferro 1.08 0.0061 kg*60=0.37 0.40 

Total mà d’obra 26.48 

Total materials i maquinària 127.47 

Total a CD 153.95 

Generador 

Definició p.s. Rendiment € 

Oficial 1a construcció 23.76 0.055 h 1.31 

Peó ordinari 19.87 0.055 h 1.09 

Formigó 45.33 1.05 m³ 47.60 

Acer 0.69 60.00 kg 41.40 

Separador 0.09 10.00 uds 0.90 

Total mà d’obra 2.40 

Total materials i maquinària 89.90 

Total a CD 92.30 

Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 

Mà d’obra del formigó 400% 218% 

Formigó 58.50% 0% 

Acer 24.71% 0% 

Total materials i maquinària 41.79% - 

Total a CD 66.79% 
Taula 3.12:  Taula amb els preus i els rendiments de mà d’obra i materials del banc BEDEC i del Generador de 

preus referents a les traves i pilarets 

 
Pel que fa a la mà d’obra, els rendiments de la del formigó són molt superiors en el banc 
BEDEC, mentre que per la de l’acer, el Generador de preus la inclou en el preu del propi 
acer, i al no desglossar-lo no es pot saber el seu rendiment. Això fa que la diferència de la 
mà d’obra entre les dues bases sigui molt gran: la l’ITeC és de 26.48 euros/h i la de CYPE 
només és de 2.40 euros/h.  
 
En els materials, les dues bases atorguen un mateix rendiment al formigó, però el que torna 
a variar i torna a ser superior a l’ITeC és el preu del material. Pel que fa a l’acer, la diferència 
de 17 cèntims en el preu unitari entre les dues bases, comporta que el preu final del de 
l’ITeC sigui de 51.63 euros (després de multiplicar el preu per la quantia de l’acer) i el del 
Generador sigui de 41.40 euros. Cap de les dues bases considera una merma per l’acer, 
una dada incorrecte ja que no es pot suposar que no es tindran pèrdues. 
 
Apart del formigó i l’acer, les dues bases consideren materials que l’altra no creu necessaris: 
filferro en el cas de l’ITeC i separadors en el cas de CYPE. Encara que els seus preus finals 
no afecten de forma important en el preu final de la partida, si que s’haurien de tenir en 
compte, sobretot els separadors per part del banc BEDEC, i més si els té presents en el 
procés constructiu. 
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-Preus: El preu de la partida, descomptant costos indirectes i despeses auxiliars, és de 
153.95 €/ m³  en el banc BEDEC i de 92.30 €/ m³  en el Generador de Preus. 
 
 
c/ Comentaris 
 
EL banc BEDEC presenta la partida per elements, i per saber el preu final s’han de sumar 
els preus finals de les partides de l’armadura (després de multiplicar-lo per la quantia) i del 
formigó, mentre que el Generador de preus presenta la partida de l’element constructiu 
junta. A més, la parametrització del Generador torna a ser més completa, al afegir tres 
paràmetres més que l’ITeC. 
 
Els plecs de condicions complementen les descripcions de cada base, però aquestes ja 
haurien de dur tota la informació necessària, i no haurien d’estar incompletes. 
 
Cap de les dues bases considera mermes per l’acer, cosa incorrecta perquè no es pot 
suposar que no es tindran pèrdues d’acer durant l’execució, mentre que pel formigó si que 
en consideren. Una altra diferència entre les dues bases és que el Generador de preus posa 
en la partida primer els materials i després la mà d’obra, mentre que el banc BEDEC ho fa el 
revés.  
 
A més, el BEDEC inclou filferro en el cost dels materials i el Generador inclou els 
separadors. IteC també els hauria d’incloure en el seu preu, i més si els considera en el 
procés executiu. 
 
Els preus de l’acer i del formigó, i els rendiments en la mà d’obra són els desencadenants de 
la diferència en el preu final de les dues partides, que tot i calcular el preu d’una mateixa 
partida, hi ha una gran disparitat entre ells, perquè com sempre els de l’ITeC són molt més 
superiors que els de CYPE. 
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11.Pantalles 
 
El nivell que coincideix en aquest element constructiu és el de capítols, perquè ja a partir 
d’aquí ho fan diferent. El banc BEDEC considera els murs pantalla com un sots capítol, i 
apart torna a dividir els apartats amb formigonat i armadures, mentre que el Generador de 
preus ubica els murs pantalla dins del sots capítol de les contencions, i calcula el mur amb 
tots els elements, i no per separat (Figura 3.90). 
 

 
Figura 3.90:  Captura de pantalla de tots els nivells referents a les pantalles de les dues bases de preus 

 
a/ Equiparació d’opcions de parametrització 
 
Els paràmetres que coincideixen i que per tant igualaré són les característiques del formigó, 
el gruix del mur pantalla i el tipus d’acer (Figures 3.91 i 3.92).  
 
En el banc BEDEC, la dosificació del ciment ve condicionada per l’elecció dels paràmetres 
anteriors i el tipus de terreny ve elegit per la descripció del Generador de preus. 
 
En el Generador de preus hi ha la quantia de l’acer i el tipus d’abocat (que tornaré a deixar 
els que ja marquen el programa per defecte), l’addició o no d’un additiu hidròfug (que la 
descripció de l’ITeC posa que si en porta, per tant aquí ho igualaré) i la forma de col·locar el 
formigó. 

 

 
Figura 3.91:  Captura de pantalla de la parametrització referent a les pantalles del banc BEDEC 
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Figura 3.92:  Captura de pantalla de la parametrització referent a les pantalles del Generador de preus 

 
b/ Comparació 
 
Un cop parametritzades les partides de les dues bases, es poden generar (Figures 3.93, 
3.94 i 3.95). 
 

 
Figura 3.93:  Captura de pantalla de la partida referent a l’armadura de les pantalles del banc BEDEC 
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Figura 3.94:  Captura de pantalla de la partida referent al formigonat de les pantalles del banc BEDEC 

 

 

 
Figura 3.95:  Captura de pantalla de la partida referent a les pantalles del Generador de preus 

 
Extracte del Plec de condicions del Generador de preus relacionat amb aquesta partida: 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES. 
Formació de mur pantalla continu de 45 cm d'espessor, en terreny cohesiu estable sense 
refús en el SPT, per cavims de profunditats menors de 15 m. Formigonat continu en sec 
amb formigó armat HA-25/F/20/IIa fabricat en central amb additiu hidròfug i abocada des de 
camió a través de tub Tremie, amb una quantia aproximada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S 
de 30 kg/m². Inclús p/p d'excavació per armaris i col·locació i extracció dels encofrats de 
junta.  

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE. 
Superfície de la pantalla projectada, amb la longitud de càlcul mesurada des de la part 
superior del muret guia fins a la profunditat teòrica de les armadures i incrementada en 20 
cm, segons documentació gràfica de Projecte.  

FASES D'EXECUCIÓ. 
Excavació per panells segons l'ordre projectat. 
Col·locació dels encofrats de juntes entre panells. 
Col·locació de l'armadura. 
Abocament i compactació del formigó. 
Extracció d'encofrats de junt. 
Repetició de les operacions fins a completar tots els panells complint l'ordre previst. 
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Extracte del Plec de condicions del banc BEDEC relacionat amb aquesta partida: 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE DEL FORMIGONAT 
Superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la Direcció Tècnica, 
comprovada i acceptada expressament per la Direcció Facultativa. 
 
FASES D'EXECUCIÓ DEL FORMIGONAT. 
Preparació de la zona de treball 
Execució de la perforació 
Neteja de la perforació 
Col·locació dels perfils per a formar els junts entre panells 
Abocada del formigó una vegada col·locada l'armadura 
Extracció dels perfils que donen forma als junts entre panells 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE DE L’ARMADURA. 
Kg de pes calculat segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 
 
FASES D'EXECUCIÓ DE L’ARMADURA. 
Preparació de la zona de treball 
Tallat i doblegat de l'armadura  
Neteja de les armadures  
Neteja del fons de l'encofrat 
Col·locació dels separadors 
Muntatge i col·locació de l'armadura  
Subjecció dels elements que formen l'armadura  
Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
-Descripció: No es pot fer una comparació de les descripcions ja que l’ITeC al fer la partida 
per elements té dues descripcions. Això si, al mirar també els plecs de condicions es veu 
que les dues bases tenen en compte els mateixos conceptes. El procés executiu que 
segueixen les dues bases és el mateix, però el del banc BEDEC detalla els treballs de 
preparació de l’armadura. 
 
-Medició: Les dues bases utilitzen els m² com a unitat de medició, però els seus criteris 
d’amidament són diferents. Mentre el Generador de preus mesura la superfície segons la 
documentació gràfica i especificant des de quins punts la mesura, el banc BEDEC mesura la 
superfície realment executada segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 
 
-Descomposició: Les dues bases no inclouen els mateixos elements per realitzar els murs 
pantalla, com es veu a la taula 3.13, on també comprovaré amb quin percentatge es 
diferencien els preus i els rendiments. En blau estant marcats els que són superiors en el 
BEDEC respecte el Generador, i en vermell els que són inferiors. 
 

BEDEC 

Definició Preu Quantitat € 

Oficial 1a ferrallista 23.02 0.007 h*30=0,21 4.83 

Ajudant de ferrallista 20.44 0.007 h*30=0.21 4.29 

Formigó 86.72 0.5096 m³ 44.19 

Acer 0.86049 1.00 kg*30=30 25.81 

Filferro 1.08 0.006 kg*30=0.18 0.19 

Perforació i col·locació 
de materials 

48.28 1.00 uds 48.28 

Total mà d’obra 9.12 

Total materials i maquinària 118.47 
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Total a CD 127.59 

Generador 

Definició p.s. Rendiment € 

Formigó 49.93 0.52 m³ 25.96 

Acer 0.69 30.00 kg 20.7 

Perforació i col·locació 
de materials 

38.88 1.001 uds 38.92 

Total materials i maquinària 85.58 

Total a CD 85.58 

Generador enfront BEDEC Preu Rendiment/Quantitat 

Formigó 73.68% 2.04% 

Acer 24.71% 0% 

Perforació i col·locació de materials 24.18% 0.01% 

Total materials i maquinària 38.43% - 

Total a CD 49.09% 
Taula 3.13:  Taula amb els preus i els rendiments de mà d’obra i materials del banc BEDEC i del Generador de 

preus referents a les pantalles 

 
El Generador de preus inclou tota la mà d’obra per realitzar el mur pantalla en la 
”Repercussió per m² de mur pantalla”, mentre que el banc BEDEC separa la mà d’obra de 
l’acer per una banda, i per l’altra, la que té a veure amb el formigonat i la “Perforació i 
col·locació de materials” la inclou dins d’aquest apartat. 
 
El formigó i l’acer tenen el mateix rendiment en els dues bases (el del formigó només canvia 
en 0.01 m³), i el que fa que el preu final d’aquests dos materials, els del banc BEDEC tornen 
a ser superiors. Cap de les dues bases té en compte una merma per l’acer. 
 
El mateix passa amb la perforació i col·locació de materials, que tenen gairebé el mateix 
rendiment però el preu és molt diferent. En aquest cas torna a ser superior en el banc 
BEDEC.  
 
-Preus: El preu de la partida, descomptant costos indirectes i despeses auxiliars, és de 
127.59 €/ m²  en el banc BEDEC i de 85.58 €/ m²  en el Generador de Preus. 
 
c/ Comentaris 
 
El Generador de preus presenta altre cop una sola partida mentre que en el banc BEDEC, 
per saber el preu final, s’han de sumar el preu de dues partides. Les descripcions 
d’ambdues bases estan incompletes ja que es complementen amb els seus plecs de 
condicions. El criteri d’amidament del banc BEDEC és incorrecte ja que especifica que 
l’element ja està executat, quan en realitat al pressupostar encara no s’ha realitzat l’element.  
 
El Generador de preus inclou ja en el preu de l’acer la mà d’obra necessària per col·locar-lo 
en obra, a diferència de l’ITeC. Un error en les dues bases, és el de no considerar que 
tindran pèrdues d’acer durant l’execució, mentre que pel formigó si que les consideren. A 
més, el Generador de preus posa en la partida primer els materials i després la mà d’obra, 
mentre que el banc BEDEC ho fa el revés.  
 
Els preus unitaris dels materials del banc BEDEC, molt superiors al Generador altre cop, 
juntament amb la mà d’obra de l’armadura són els principals responsables de la diferència 
de preu entre ell i el Generador, tot i realitzar la mateixa feina. 
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CONCLUSIONS 

 
Com que l’ITeC està relacionat amb la Generalitat de Catalunya ha de tenir accés lliure, a 
diferència de CYPE Ingenieros, i permet consultar els seus criteris i tot tipus d’informació, 
per la qual cosa permet comprendre millor les seves descomposicions de partides i els preus 
d’aquestes. 
 
Pel que fa a les presentacions, la del banc BEDEC és més completa ja que ofereix preus de 
més àmbits de la construcció, no sols els d’edificació, i també permet consultar costos 
indirectes, mà d’obra, materials, maquinària i elements compostos per separat. La seva 
limitació és que marca un edifici tipus i només permet definir les seves característiques 
marcant uns coeficients segons el preu total de l’obra, a diferència del Generador que sí 
permet adaptar-lo a les necessitats. 
 
El Generador fa una distribució més intel·ligible en el nivell de capítols, com demostra en 
exemples com el dels capítols d’enderrocs, moviment de terres i gestió de residus, on el 
BEDEC els engloba en un de sòl.  
 
En el nivell de sots capítols, el Generador de preus els organitza de manera més 
simplificada, englobant per exemple dins del sots capítol dels pilots els “in situ”, els 
micropilots i els pilots prefabricats. El banc BEDEC per contra els separa en diferents sots 
capítols. 
 
El banc BEDEC classifica els apartats per fases d’execució (formigonat,armadura i encofrat), 
mentre que el Generador de preus els classifica per unitats d’obra completes. Per exemple, 
els apartats dels pilots són pilots “in situ”, prefabricats i micropilots. 
 
Les conclusions en els partides són les següents: 
 
- El banc BEDEC calcula les partides per elements, mentre que el Generador de preus les 

calcula per quantia. 

- L’ITeC ofereix a la seva base un nombre de partides més elevat. 

- Els plecs de condicions del Generador són parametritzats a cada partida, a diferència 

dels de l’ITeC. 

- Cal destacar que l’ITeC desglossa els treballs en més partides ajudant d’aquesta manera 

a l’usuari a no veure’s limitat a amidar aquesta activitat en partides més habituals, com fa 

CYPE. El Generador, per contra, guia els usuaris menys experts oferint algunes activitats 

com a opció de parametrització en casos habituals.  

- Les descripcions de les dues bases són incompletes, i no s’haurien de complementar 

amb els plecs de condicions, sinó que haurien de donar tota la informació necessària per 

saber què inclou la partida. 

- El criteri d’amidament de l’ITeC és incorrecte, ja que especifica que mesura aquell 

element quan ja està executat, mentre quan es pressuposta encara no ha començat 

l’execució. És a dir, té un criteri de medició de l’obra executada, mentre que el del 

Generador de preus té un criteri de medició en projecte. 

- Cap de les dues bases contempla mermes d’acer en les partides, cosa incorrecta perquè 

no es pot suposar que no es tindran pèrdues d’aquest material durant l’execució. I no és 

que no les tinguin en compte mai, perquè sí que les contemplen en el formigó. 

- El Generador de preus ordena millor la descomposició de la partida en ubicar en primer 

lloc els materials abans que la mà d’obra. Aquest ordre és preferible donat que abans de 

saber la mà d’obra, cal saber el material i la quantitat necessària per a l’execució. 
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- El Generador de preus inclou en el preu de l’acer i de l’encofrat la mà d’obra referida a 

aquestes activitats, però no la desglossa, per la qual cosa la mà d’obra que surt en les 

seves partides va referida al formigonat. En canvi l’ITeC sí que desglossa el preu del 

formigonat, de l’armadura i de l’encofrat, la qual cosa permet analitzar millor els preus de 

cadascun d’ells. 

- Hi ha una gran disparitat entre els preus de les dues bases tot i pressupostar la mateixa 

unitat d’obra i amb les mateixes característiques, perquè els preus unitaris dels materials 

del Generador de preus són molt inferiors, i això que a més engloben en aquest preu la 

mà d’obra de l’acer i l’encofrat. 

- Tot i aquesta disparitat en els preus, trobo una pauta en els preus dels materials, ja que 

els del formigó i de l’acer són entre un 40%-60%, i un 24.5% superiors respectivament 

en el banc BEDEC respecte el Generador de preus. Aquesta és, en la majoria dels 

casos, la causa de la gran diferència en el preu final de la partida. 

- El banc BEDEC considera un 1,5% de mitjans auxiliars aplicat la mà d’obra, mentre que 

el Generador de preus el considera entre un 1,5%-2,5% i l’aplica sobre tot el cost directe. 

Cap de les dues bases permet modificar aquest percentatge. 

- El Generador de preus aplica sempre un 3% de cost indirecte mentre que el banc 

BEDEC permet considerar el percentatge que es necessiti. 

 
Les dues bases tenen característiques millors respecte l’altra, però cap de les dues és 
completa i s’haurien de millorar, incloses també les faltes d’ortografia que presenten.  
 
L¡organització i estructuració del Generador de preus té un disseny més intel·ligible i atractiu 
visualment parlant, però els seus preus no coincideixen amb altres bases de preus 
consultades com l’EME-Dos, Construct o el propi BEDEC. És una base de preus enfocada a 
oferir preus de forma ràpida i precisa, sense entrar en detall. 
 
Per contra, el banc BEDEC té una estructura més complexa i confusa, però els seus preus 
sí coincideixen amb altres bases de preus consultades. A més, el seu buscador ha resultat 
de gran ajuda perquè ha resultat ser molt més efectiu que el del Generador de preus, ja que 
t’indica tots els llocs a on es troba allò que busques. És una base que permet una anàlisi 
més profunda de les partides. 
 
Les dues bases requereixen coneixements previs de construcció, i un estudi de les seves 
característiques, a més de ser adaptades a l’obra amb la que l’usuari es disposa a treballar. 
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