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AMIDAMENTS AMB 
PROGRAMES DE CAD 
Presto disposa de potents recursos per a extraure els amidaments a 
partir de models digitals CAD o BIM: 

o Plànols d’AutoCAD i altres programes en format DWG 
o Projectes d’Allplan i Revit 

També pot importar fitxers d’altres programes que generen amida-
ments en format BC3, com ArchiCAD. 
Com a complement a aquesta tasca, Soft ha desenvolupat diverses 
col·leccions de detalls gràfics per a que els projectes digitals es pu-
guin mesurar amb més eficiència. 

Procés comú 
Camps específics dels amidaments 
Per a incorporar la informació que prové de models digitals, les línies 
d’amidament de Presto disposen de camps específics, tals com el 
fitxer, la capa, la zona, el pis, el número de identificació de cada ele-
ment i el color. Cada camp s’informa en funció de les possibilitats del 
programa d’origen i del contingut del fitxer. 

Finestra d’integració d’amidaments 
Les línies d’amidament generades en tots aquests processos es re-
cuperen des de la finestra d’importació de línies, descrita en 
"Amidaments", on es pot comprovar, completar i modificar el resultat 
abans d’inserir-les a les unitats d’obra de destí. 

Identificació 
Les línies d’amidament de cada origen queden identificades en el 
pressupost i es poden editar globalment a la finestra general 
d’amidaments. Si el projecte canvia, les línies generades es poden 
tornar a importar íntegrament, eliminant prèviament les del mateix 
origen. 

MESURAMENT DE PLÀNOLS D’AUTOCAD 
Presto Lectura de plànols DWG ajuda a mesurar plànols d’AutoCAD i 
d’altres programes que generen format DWG. El programa està ori-
entat per a ajudar a mesurar plànols complexes, realitzats per ter-
cers, i no requereix un contingut o una estructura obligatòria. 
Per a identificar la situació de les línies d’amidament es poden crear 
zones des de Presto, el nom de les quals apareixerà en el comentari 
de la línia. 
Les funcions de zoom i enquadrament son idèntiques a les AutoCAD.  
Es pot filtrar el plànol per capes i per tipus d’entitats, per a treballar 
eficientment inclús amb fitxers que incorporen molta informació. 
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Amidaments automàtics 
Presto pot generar les línies d’amidament corresponents a entitats 
existents en el plànol, tals com línies, polilínies i blocs.  
Les entitats es poden ordenar i filtrar per les diferents propietats per a 
facilitar la seva assignació a unitats d’obra. Aquestes associacions 
queden guardades, de forma que en els successius amidaments del 
mateix o d’un altre projecte no es necessari assignar-les altre cop. 
Cad element mesurat queda marcat per a evitar repeticions. 

 
Finestra d’amidament DWG amb filtres per capes i tipus d’entitat 

Amidament manual 
Aquest procediment permet mesurar elements que no estan presents 
directament en el dibuix, però que es poden marcar sobre el mateix a 
partir de línies i polilínies, com els acabats i els revestiments. 

ALLPLAN 
Presto Allplan llegeix els fitxers en format XCA generats per Allplan.  
Prèviament, Presto pot crear un catàleg d’Allplan amb les partides del 
pressupost o d’un banc de preus complet. D’aquesta manera el mo-
del Allplan permet realitzar ja des de l’origen l’assignació d’entitats 
gràfiques a les unitats d’obra a que corresponen i la importació es 
completament automàtica. 
Presto crea la línia d’amidament a partir de la informació del fitxer 
XCA generat per Allplan, generant les quatre columnes de dimensi-
ons tradicionals, si és possible, més un comentari per a la seva iden-
tificació i els altres camps addicionals que contingui. 
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Amidaments generats a partir d’un model d’Allplan 

Per a identificar les línies d’amidament del pressupost amb el model 
tridimensional, un informe de Presto crea un filtrar amb les referenci-
es de les línies d’amidament desitjades, que es pot aplicar a Allplan 
per a seleccionar gràficament les entitats a que corresponen. 

REVIT 
La integració entre Presto i Revit recull un procés complet, amb di-
versos passos: 
Presto genera un catàleg en el format de Revit a partir del pressupost 
específic del projecte o d’un banc de preus, amb els conceptes que 
es desitgi mesurar. 
L’usuari de Revit assigna codis d’aquest catàleg a les entitats del 
model. 

 
L’obra generada a partir de l’exemple estàndard de Revit 

Un macro mostra les entitats del model Revit que poden ser mesura-
des, però no tenen codi d’unitat d’obra. 
Un macro crea una obra de Presto amb tota la informació que es pot 
extraure del model Revit, incloses les dimensions de cada element i 
les dades necessàries per a la seva identificació. 
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Aquesta obra es pot utilitzar directament com a base del pressupost, 
exportar a BC3 o importar al pressupost del projecte, sense necessi-
tat de tenir instal·lat Revit. 
La integració en el pressupost es realitza a partir d’una finestra inter-
mèdia comú als altres sistemes d’importació de línies i descrita a 
l’apartat "Amidaments". 
Una opció de Presto permet que es visualitzin directament en el mo-
del de Revit els elements que corresponen a una o diverses línies 
d’amidament del pressupost. 

   
Línies d’amidament seleccionades a Presto i visibles a Revit 

Associació de fitxers RFA 
Es pot associar als conceptes del pressupost fitxers amb famílies 
d’objectes predefinits de Revit, amb l’extensió "RFA", que es pot co-
piar al directori adequat i usar-se al construir el model. 
Aquesta opció és especialment útil para desenvolupar catàlegs o 
bancs de preus que incorporen components gràfics pre-dissenyats 
per a Revit. 

ASSISTENTS PER ALLPLAN I BLOCS PER A 
AUTOCAD 
Encara que es pot extraure amidaments automàticament a partir de 
qualsevol model digital, el procés és més eficient si el dibuix o el mo-
del estan preparats adequadament. 
Es especialment convenient que la equivalència entre les entitats 
gràfiques del model i les unitats d’obra que corresponen en el pres-
supost estigui definida prèviament en el model digital, en lloc de as-
signar-la en el moment del traspàs al pressupost. Aquesta assignació 
prèvia és més còmoda si ja està definida, a la col·lecció d’entitats 
gràfiques utilitzada per a crear el model. 
D’aquesta manera, la transferència al pressupost no requereix pas-
sos manuals intermedis, i no cal repetir el procés quan es mesura un 
altre cop un projecte que ha canviat o quan s’inicia un altre projecte. 
L’assignació inicial sempre es pot modificar posteriorment, en el mo-
del o en el pressupost. 
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Soft ha desenvolupat llibreries per a AutoCAD i Allplan que contenen 
entitats gràfiques, adequades per a dibuixar a 1:50, associades a les 
unitats d’obra del banc de preus de Guadalajara dels capítols que es 
s’acostumen incorporar al model de CAD. 

 CAPÍTOL AUTOCAD ALLPLAN TIPUS 
E07 Murs 428 526 Mur 

E13 Fusteries 314 454 Vano + Macro 
3D 

E14 Fusteries d’alumini 1.016 1.176 Vano + Macro 
3D 

E21 Sanitaris 438 455 Bloc 2D 

 TOTAL 2.196 2.611  
 
Utilitzi el procediment adequat al programa de CAD utilitzat per a 
exportar els amidaments i transferir-les a Presto o a un altre progra-
ma. 
Un cop importades al pressupost, pot actualitzar els conceptes res-
pecte del banc de preus per a que adoptin el text, el preu i qualsevol 
altre informació que hi figuri. 

Bloc per a AutoCAD 
Les unitats d’obra lineals o superficials son blocs dinàmics; la longi-
tud s’agafa de l’entitat i la altura es demanada a l’inserir-la. Les altres 
entitats son blocs fixes. 

 
Llibreria de blocs dinàmics 

Per a extreure els amidaments del plànol es pot utilitzar Presto Lectu-
ra de plànols DWG o la opció “Extracció d’atributs” de AutoCAD. 

Assistentes per a Allplan 
© Soft i Nemetschek 
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Inserció d’un bloc des de l’assistent de fusteria 

Aquests assistents s’utilitzen com els altres assistents de Allplan. 
o Els elements son independents en color i ploma de la capa. 
o A cada assistent de Fusteries una ressenya indica el color. 
o El codi de la partida en el banc de preus figura a l’atribut 

"MATERIAL" i a la denominació de les macros. 
o La descripció de la partida figura a l’atributo "MATERIAL 

D’ARQUITECTURA" o "TEXTE LLARG", segons la naturalesa. 
Els elements de fusteria que corresponen a obertures, com portes i 
finestres, s’insereixen amb un doble clic amb el botó dret sobre el 
forat. L’obertura s’insereix al mur i conte el macro. Els altres elements 
es seleccionen amb un doble clic amb el botó dret sobre el mur o 
macro. 
Amb els assistentes s’entrega també un conjunt de catàlegs predefi-
nits, en el format de Allplan, per a assignar codis fàcilment a qualse-
vol tipus d’entitat gràfica. 

o Totes les partides del banc de preus Centro 
o Totes les partides mesurades en m2, per a assignar a acabats 

superficials 
o Totes les partides mesurades en metres lineals, per a assignar 

a acabats lineals 


