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Construint l'exemple de Revit en sis passos fàcils 
Document original de RIB Spain “Construyendo el ejemplo de Revit en seis pasos fáciles” 

Traducció d’ÀBAC Consultors del Vallès” 

 

Un dels objectius del BIM és assignar al 

model la quarta dimensió, és a dir, veure’l 

en el temps. Per a mostrar-ho, ens hem 

proposat construir la caseta de Revit, 

l’exemple que s’instal·la amb la versió 

2014. 

ASSIGNAR L’UNITAT D’OBRA  
El primer pas és assignar la unitat d’obra 

més adequada a cada família i tipus del 

model. 

L’ideal és que la unitat ja estigues 

assignada a la llibreria de tipus, i per tant 

aquest pas no caldria, l’únic que requereix 

un treball manual. Nosaltres el farem 

utilitzant el banc de preus de Guadalajara. 

L’assignació es realitza a Revit utilitzant el 

complement de Presto. L’exemple conté 36 

tipus d’entitats gràfiques construïbles i 

l’assignació es realitza fàcilment en uns 

minuts. 

Malgrat són poques unitats d’obra per a un 

habitatge, perquè l’exemple no està 

complert, són representatives perquè n’hi 

ha de tots els capítols. 

GENERAR EL PRESSUPOST 
El mateix complement genera el 

pressupost, que conté 140 línies 

d’amidament, corresponents cada una a un 

objecte del model. Una funció de Presto re-

classifica les unitats d’obra creant els 

capítols corresponents, tal i com es veu a la 

imatge. 

ACTUALITZAR 
Per a completar la informació de les unitats 

d’obra s’actualitza el pressupost amb el 

banc de preus de Guadalajara i s’obté el 

resum, el text i el preu descompost. 

El pressupost de l’habitatge és de 120.000 

euros, aproximadament una tercera part 

del pressupost real, perquè com hem dit 

no està complert. 

PLANIFICAR 
Per aquest pressupost i per a un habitatge 

unifamiliar Presto suggereix un termini 

d’execució de cinc mesos. Escollim sis 

mesos, encara que el termini suggerit per 

al pressupost real seria de nou. 
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Presto crea un repartiment del pressupost 

en forma de campana de Gauss per a 

aquests sis mesos i assigna les unitats 

d’obra a cada mes fins a esgotar la 

despesa. Com que els capítols segueixen 

l’ordre d’execució, el resultat és molt 

realista; es pot millorar reordenant les 

unitats d’obra. 

Així obtenim les quantitats de cada unitat 

d’obra que s’executaran cada mes. Cada 

línia d’amidament s’assigna al mes que li 

correspon. Quan es supera la quantitat 

d’un mes, les línies d’amidament passen al 

següent. El resultat és la certificació 

previsional per mesos. 

CREAR LES FASES AL MODEL 
El complement de Presto crea al model de 

Revit sis fases, una per cada mes de 

construcció, i assigna cada objecte de 

l’habitatge a la fase que li correspon. 

VISUALITZAR  
Els filtres de Revit i d’altres afegits pel 

complement permeten visualitzar cada 

fase aïllada o amb conjunt les ja 

construïdes, revisar el procés, detectar 

errors del model o del pressupost i 

capturar les imatges per a enviar-les al 

client. 

Una funció del complement de Presto 

permet animar la visualització i mostrar 

l’execució mes a mes amb un retard 

programable.  

UN PROCES VIABLE I PRÀCTIC 
Com tots els passos anteriors, excepte 

l’assignació d’unitats d’obra, són 

automàtics, el procés dura menys d’una 

hora i és escalable a obres de qualsevol 

grandària. 

Els procediments automàtics aplicats es 

poden reemplaçar per processos més 

ajustats, per exemple, substituint la 

planificació ràpida amb corbes S per una 

xarxa de precedències i duracions, que serà 

necessària en etapes més avançades del 

projecte. 

 Gener 

 Febrer 

 Març 

 Abril 

 Maig 

 Juny 


