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AMIDAMENTS 
Els enllaços amb programes de CAD es descriuen a la secció 
"Amidaments amb programes de CAD". 

Presto permet cubicar o desglossar la quantitat estimada de cada 
unitat d’obra en un nombre il·limitat de línies d’amidament. 

Els amidaments en fase de projecte 
La finalitat de les línies d’amidament en aquesta fase es identificar i 
quantificar els diferents components del projecte. 

 
Línies d’amidament amb els camps més utilitzats en la fase de pressupost 

Per això s’utilitzen els següents camps: 
o Una activitat, per a re classificar el pressupost per conceptes 

diferents a les unitats d’obra i els capítols 
o Un comentari, per a facilitar la localització de l’element en els 

plànols i posteriorment a la pròpia obra, durant l’execució 
o La quantitat, expressada tradicionalment com el producte del 

nombre d’unitats iguals i tres columnes de dimensions 
o Una fórmula o expressió, que permet calcular la quantitat de 

forma diferent del producte de les dimensions, o incorporar 
referencies a l’amidament d’altres unitats d’obra 

o Altres camps de dades, utilitzats especialment quan es 
recuperen amidaments de programes de CAD 

El desglossament de les quantitats estimades de cada unitat d’obra 
en línies d’amidament es opcional. 

En fase d’execució 
El desglossament en línies d’amidament permet a més planificar 
l’execució i realitzar el seguiment de les certificacions durant 
l’execució de l’obra. 

o Assignant l’estat d’aprovació del pressupost. 
o Assignant una fase de planificació, d’execució i de certificació 

Aquestes possibilitats es descriuen en els documents sobre planifica-
ció, certificació i gestió del projecte. 
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RECURSOS PER A LA INTRODUCCIÓ 
D’AMIDAMENTS 
L’experiència dels usuaris ha permès incorporar nombroses funcions 
per a optimitzar els amidaments. A més de tots els recursos disponi-
bles en les taules de Presto, tals com copiar, operar i aplicar criteris 
d’ordenació, es disposa de funcions específiques per a treballar amb 
amidaments: 

o Les dades s’introdueixen utilitzant qualsevol combinació de 
columnes de dimensions, inclús en les diferents línies d’una 
mateixa unitat d’obra 

o Es pot inserís línies de sots-total manualment o crear sots-
totals automàtics en funció de les activitats utilitzades. 

o La casella de suggerir presenta en els camps de dimensions 
els valors diferents utilitzats en les línies precedents 

o Les columnes no utilitzades es poden protegir per a impedir 
l’escriptura, sense ocultar-se 

La quantitat amb el resultat de cada línia d’amidament es pot introduir 
directament, sense utilitzar camps de dimensions. Aquestes colum-
nes s’amaguen en molts esquemes predefinits, per a facilitar el tre-
ball. 
La funció de desdoblar duplica una línia, desglossant un dels camps 
de dimensions en dos valors i mantenint el resultat total. 

Fórmules d’amidament 
L’ús de fórmules permet introduir en les columnes de dimensions els 
valors que siguin més convenients per a definir els elements mesu-
rats, en lloc de la longitud, l’amplada i l’alçada, obtenint-se línies 
d’amidament més fàcils d’introduir i de comprovar visualment. 
Les fórmules poden contenir les expressions matemàtiques habituals 
i les següents funcions: 

o Valor absolut i arrel quadrada  
o Funcions trigonomètriques 
o Àrees de les series de perfils IPE, IPN, UPN, HEA, HEB, HEM i 

L, en funció de les seves dimensions 
o Pes de rodons d’acer en funció del diàmetre 

Es subministren predefinides les expressions més habituals. 

 
Fórmules predefinides  
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Es pot associar una fórmula a línies aïllades o al concepte complet. 
En aquest cas, es pot substituir el nom que apareix en la capçalera 
de cada columna i en els informes per un terme més representatiu. 

Transferències d’amidament 
La realització dels amidaments es molt més àgil i eficient si es reuti-
litzen els resultats d’unes unitats d’obra en d’altres. La transferència 
d’amidaments amb Presto és completament dinàmica, de manera 
que els canvis en la unitat d’origen repercuteixen immediatament en 
les quantitats de la unitat de destí. 
Les línies de transferència es poden substituir posteriorment pel con-
junt de línies referenciades, si es desitja imprimir els amidaments 
amb tot el seu detall o realitzar el seguiment de l’execució, dons 
l’estat dels amidaments pot ser diferent en la unitat d’obra d’origen i 
en la de destí. 
Una línia d’amidament es pot referir a l’amidament global d’una altra 
unitat d’obra o a l’amidament parcial assignat a una activitat concreta. 

 
Valors utilitzables en les transferències d’amidament 

Per a agilitzar encara més l’amidament, Presto calcula un conjunt de 
quantitats auxiliars per a cada unitat d’obra: 

o Suma per separat dels valors de cada columna 
o Valor més repetit en cada columna (moda) 
o Perímetre en planta i de la cara frontal 
o Superfície horitzontal, de la cara frontal o lateral de tots els 

elements amb tres dimensions 
o Suma de descomptes 

Gracies a aquests valors es poden realitzar transferències que no es 
basen en quantitats totals, per exemple, aprofitar la longitud total dels 
envans per a mesurar els entornpeus o les dimensions dels seus 
forats per a mesurar les fusteries. 
Una altre utilitat es comprovar ràpidament la relació entre els amida-
ments de totes les unitats d’obra, dons aquests valors estan sempre 
actualitzats i visibles per a totes elles. 

OPERACIONS AMB ELS AMIDAMENTS 

Reestructurar línies d’amidament 
Aquesta opció aplica diferents accions a les línies d’amidament: 

o Substituir les referencies a l’amidament d’una altre partida per 
les línies d’amidament completes. 
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o Convertir les quantitats planificades o certificades que hagin 
estat introduïdes globalment a nivell de fase en una o més 
línies d’amidament equivalents, que permeten utilitzar més 
possibilitats del programa. 

o Consolidar línies d’amidament similars, que es diferenciïn 
nomes en el nombre d’unitats o en un dels camps de 
dimensions, o que estiguin repetides en el pressupost i en una 
fase de certificació. Aquesta opció es pot aplicar selectivament 
sobre algunes línies o sobre la totalitat del pressupost. 

Integrar amidaments d’un altre origen 
El procés de comprovació de línies d’amidament, descrit a la secció 
"Gestió del projecte", permet incorporar selectivament a un pressu-
post línies d’amidament d’altres pressupostos, certificacions i fitxers 
originats per programes de CAD. 

Edició global d’amidaments 
La finestra global d’amidaments mostra totes les línies d’amidament 
del projecte.  

 
Finestra d’amidaments 

Els diferents esquemes permeten filtrar-la i ordenar-la amb diferents 
criteris. Seguint la funcionalitat habitual de Presto, es pot modificar en 
esta finestra qualsevol de les dades visibles i realitzar acciones glo-
bals, que es poden aplicar a totes les línies d’amidament de l’obra. 

ASSISTENTS D’AMIDAMENTS 
Aquests complements de Presto generen les línies d’amidament de-
tallades que corresponen a diferents components del projecte, en 
funció d’unes dades geomètriques generals i altres dades introduïdes 
per l’usuari, evitant una gran quantitat de treball repetitiu. 
Les respostes es guarden en el pressupost i les línies d’amidament 
generades queden identificades amb el origen de les dades, de for-
ma que en cas de modificació del projecte es poden eliminar les líni-
es i actualitzar-les sense que se dupliquin. 

Fusteries i acabats 
Definint els diferents tipus d’acabats dels locals i els forats del projec-
te, genera les línies d’amidament corresponents a una sèrie d’unitats 
d’obra relacionades. 
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Dades necessàries per a la definició d’un acabat tipus 

Només és necessari introduir l’àrea i el perímetre de cada local, el 
seu acabat i els tipus de forats.  

o En cada local es generen les línies d’amidament que 
corresponen al paviment entornpeu, sostre, cornisa, 
revestiment vertical, acabat vertical, griset i motllura.  

o Pera cada forat s’obtenen les línies d’amidament de rebuts, 
bastiments de base, fusteries, vidres, persianes, defenses o 
reixes, ampits, llindars o escopidors, brancals, llindes, 
carregadors i capialts. 

 
Línies d’amidament generades per l’assistent d’acabats i forats 

Es descompten els forats opcionalment, en funció d’una grandària 
mínima, i es poden afegir manualment els complements i correccions 
que siguin precisos. 

Estructures 
Aquest assistent crea les línies d’amidament d’unitats d’obra 
d’estructures de formigó i acer, a partir de les seves dimensions i de 
la selecció del material i el tipus constructiu.  

Forjats unidireccionals, bigues i pilars 
Genera els amidaments detallats d’encofrat, acer i formigó.  

Lloses inclinades 
 Genera a més l’esglaonat, l’entornpeu i les baranes. 
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Bigues de lligament, sabates i murs de contenció 
Genera a més els amidaments d’excavació, refinat i perfilat de pa-
raments verticals i horitzontals, l’estivació, el formigó de neteja i 
reblert, la impermeabilització, el drenatge i el reblert del extradós. 

Conjunts d’acer 
Calcula el peso total i la superfície a pintar de conjunts d’acer for-
mats per qualsevol combinació de rodons, mallats, platines, llan-
tes, barres quadrades i perfils laminats de totes les series de Ar-
celor. 

Els resultats d’aquest assistent son útils per a altres tasques: 
o Calcular quanties d’acer en peces de formigó armat 
o Consultar les àrees de les diferents series de perfils d’acer  
o Obtenir les dades necessàries per a replantejar una escala. 

INTEGRACIÓ D’AMIDAMENTS 
Aquest procés facilita la integració en el pressupost d’informació con-
tinguda en línies d’amidament que poden provenir de diferents orí-
gens: 

o Fitxers generats per programes de CAD o BIM 
o Obras de Presto generades par altres agents que contenen 

correccions o afegits al pressupost o a la planificació, o 
certificacions. 

La finalitat de l’opció és revisar per avançat la informació rebuda,  
verificar la seva adequació, conèixer l’impacte econòmic, filtrar-la o 
modificar-la, si fora necessari, i per últim integrar-la o afegir-la a 
l’obra assegurant-se de que no es modifiqui la resta de la informació 
existent. 
Es pot filtrar la informació de l’obra rebuda abans de la importació, 
seleccionant exclusivament les línies d’amidament que pertanyen a 
processos concrets: 

o Variacions respecte al pressupost i la planificació. 
o Informació de totes las certificacions 
o Dades de la certificació actual 

 
Processos: Comprovar línies d’amidament 
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Un cop importades, les línies es presenten en una finestra de com-
provació, que disposa d’esquemes predefinits per a facilitar la com-
provació de les línies importades, segons el seu origen: 

o Línies d’amidament genèriques 
o Amidaments que provenen de programes de CAD, tals com 

plànols DWG, Allplan i Revit. 
o Amidaments d’unitats d’obra no existents en el pressupost 
o Variacions sobre el pressupost, la planificació o la certificació  

Opcionalment, Presto compara les línies d’amidament de l’obra rebu-
da amb les existents a l’obra de destí, presentant només les línies 
que tinguin alguna diferencia en els seus camps. S’admeten diferen-
cies en tres tipus d’informació: 

o L’activitat assignada a la línia 
o L’estat d’aprovació 
o La fase de planificació o certificació 

La finestra d’importació indica per a cada línia el resultat de la com-
paració. 

Nova  
La línia d’amidament no existeix i s’afegirà a la seva unitat d’obra. 

Existent 
La línia existeix a l’obra original, però en la informació rebuda te 
diferent activitat, estat d’aprovació o fase de planificació o certifi-
cació. Es presenta també la informació que varia entre les dades 
rebudes i les existents. 

Eliminada 
La línia d’amidament està pressupostada, planificada o certificada 
a l’obra original però no a l’obra rebuda.  

En cada línia s’indica la variació de l’import de més o de menys que 
representa sobre el pressupost i en la capçalera es mostra la variació 
total del conjunt. 
A la finestra de comprovació es pot consultar, editar i eliminar les 
línies fins a deixar exactament el contingut que es desitja traspassar 
a l’obra. 

 
Integració d’una certificació 

El bloqueig del pressupost o de certificacions anteriors a l’actual, si 
està activat, impedeix que es variïn les dades corresponents, encara 
que l’obra rebuda contingui canvis. 
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