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COST-IT: 
COMPLEMENT 
PRESTO PER A REVIT 
Existeix una versió en anglès d’aquest document. 

El complement de Presto pera Revit i altres opcions de Presto per-
meten aprofitar tots els avantatges dels sistemes BIM per a ajudar a 
realitzar el pressupost i totes les altres tasques de la gestió de costos 
del projecte. 
Cost-It es pot utilitzar en dos processos diferents: 

o Inserir al model Revit la informació necessària per a generar 
automàticament al pressupost 

o Generar els amidaments des de Revit sense cap tasca prèvia 
al model i completar el pressupost a Presto 

En els dos casos, Cost-It permet mantenir sincronitzats el model i el 
pressupost sincronitzats es en van modificant per separat. 
Es suporten dos processos fonamentals més per a aprofitar la inte-
gració del sistema BIM: 

o Identificar visualment els elements del model que corresponen 
a cada unitat d’obra o cada línia d’amidament del pressupost. 

o Traspassar al model la informació de la planificació o la certi-
ficació realitzades a Presto per a obtenir una representació vi-
sual de l’avenç de l’obra. 

Els detalls de cada opció figuren en el manual de Costit, accessible 
en l’apartat “Consultes tècniques” de www.presto.es. 

ASSIGNACIÓ DE LA UNITAT D’OBRA A FAMÍLIES 
I TIPUS 
La relació entre el model i el pressupost es basa en vincular cada 
família i tipus utilitzada en el model amb el codi d’unitat d’obra que l’hi 
correspon en un banc de preus genèric a en el seu pressupost espe-
cífic per a aquest projecte. 
En aquest document s’utilitza generalment et terme “família” per 
claredat, encara que la assignació és especifica per a cada tipus 
d’una família. 
A partir d’aquest codi, els elements de cada tipus adoptaran quan 
sigui necessari el preu, el text descriptiu i la resta de les dades que 
porti associada la unitat d’obra. 
D’aquesta manera, el pressupost es realitza amb les eines, referen-
cies i ajudes que utilitza habitualment el responsable del cost del pro-
jecte. 
L’assignació es pot realitzar de dues maneres. 
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En el model de Revit. 
El codi de la unitat d’obra de cada família s’escull a Revit mitjançant 
catàlegs generats amb Presto, que poden contenir un banc de preus 
complet o una selecció especifica per al projecte. 
La unitat d’obra escollida es guarda en el model amb la unitat de me-
sura, el preu i el resum, i això permet generar un pressupost complet 
en el moment desitjat. 
El format per a assignar aquestes dades es el mateix de FIE-BDC, de 
manera que les famílies personalitzades o pre-definies creades pels 
usuaris i els desenvolupadors poden incloure’ls, apareixent així direc-
tament en el pressupost. 

 
Assignació d’unitats d’obra 

En el pressupost de Presto 
Alternativament, Cost-It pot generar els amidaments d’un model sen-
se cap treball previ d’assignació, obtenint un pressupost organitzat 
per categories i famílies. 
En aquest cas, les unitats d’obra s’assignen sobre el pressupost. Per 
a facilitar la sincronització i la gestió dels canvis, la relació entre uni-
tats d’obra i famílies s’exporta al model, on es guarda de la mateixa 
manera descrita en el procés invers. 

EXPORTACIÓ DE REVIT A PRESTO 
Cost-It crea un pressupost amb tots els elements mesurables que 
figuren en el model, filtrats per les categories visibles, la opció de 
disseny i la selecció a la pantalla, si existeix. 
Cada capítol conte totes les unitats d’obra assignades a les famílies 
d’una categoria. 
Encara que cada tipus s’associa en principi a una sola unitat d’obra, 
Cost-It pot mesurar famílies els preus de les quals i les seves especi-
ficacions son diferents segons el valor d’un o més paràmetres de 
cada element, com ocorre amb els conductes, les canonades o les 
safates de cables. En aquests casos es generen variants, afegint al 
codi de la família un sufix amb els paràmetres. 
Les famílies sense unitat d’obra associada es poden exportar igual-
ment, rebent un codi automàtic y quedant marcades per a ser localit-
zades fàcilment en el pressupost. 
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Unitats d’obra 
Cada unitat d’obra generada conte el resum i el preu, si han estat 
assignats en el model, pel que s’obté directament un pressupost va-
lorat. També es guarden altres dades d’identificació, com la família i 
el tipus, per a permetre la sincronització amb el model. 
Opcionalment, a cada família se l’hi associa una imatge en miniatura 
i el fitxer RFA que la conté. 
Els elements de famílies amb capes, com murs, sostres, terres i co-
bertes, es poden mesurar com una sola unitat d’obra o separats pels 
seus materials. 
Opcionalment, es poden generar els amidaments detallats de tots els 
altres materials, que figuren en un capítol específic amb les quanti-
tats anul·lades per a no duplicar el pressupost. 
Si existent peces en el model, es crea també un capítol amb les seus 
amidaments. 

 

 
Pressupost generat directament a partir de l’exemple estàndard de Revit 

Amidaments 
Per a cada element del model es genera una línia d’amidament amb 
totes les dades necessàries per a la seva quantificació i localització: 

o Camps de dimensions utilitzats per a calcular la quantitat, se-
gons el criteri d’amidament 

o Nivell (normalment la planta), associat a mes a la activitat 
o Habitació 
o Nombre únic que identifica cada element 
o Família a la que correspon 
o Nom del fitxer 
o Numero de la fase de planificació, prenent de la fase assigna-

da en el model 
o Dimensions no utilitzades en el càlcul de la quantitat 

El criteri d’amidament és el més adequat a cada categoria, indicant si 
es diferent a l’assignat a la família, en el seu cas. Les dimensions no 
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utilitzades en el càlcul de la quantitat es poden utilitzar per a canviar 
el criteri d’amidament, per exemple, substituint la superfície dels murs 
pel seu volum o el nombre de buits per lla seva superfície. 
La activitat es crea a partir del nivell, i això permet obtenir immedia-
tament els costos desglossats per nivells. 
El comentari es composa sumant el nivell, la habitació i el numero de 
l’element. 
Les línies queden identificades per l’origen “Revit”, permetent la apli-
cació d’operacions selectives sobre els amidaments. 
Opcionalment es genera una taula per a cada element amb tots els 
seus paràmetres i els seus valors. 

Utilització del pressupost 
El pressupost generat es pot utilitzar de diferents maneres: 

Pressupost complet 
Si el model conte tots els elements necessaris per a valorar l’obra, el 
resultat es directament el pressupost. Només és necessari afegir o 
actualitzar la resta d’informació de cada unitat d’obra des del banc de 
preus o la referencia desitjada. 

Exportació 
La obra generada es pot exportar immediatament a Excel o al format 
BC3 per a ser utilitzada amb altres programes. 

Integrar en el pressupost general del projecte 
Els recursos de Presto permeten integrar fàcilment capítols complets 
o unitats d’obra aïllades al lloc desitjat de un altre pressupost. 
No obstant, quan la informació generada a partir del model es desitja 
inserir en un pressupost existent que ja te amidaments d’un estat 
anterior, i el pressupost o el model s’han anat modificant per separat 
sense que sigui possible identificar els canvis, el sistema de compro-
vació d’amidaments de Presto permet comparar els dos estats i de-
tectar les diferencies. 

 
Detecció de canvis entre versions successives del mateix model BIM 

En aquest cas, la importació es realitza en una finestra intermèdia, en 
la que es poden verificar i comparar les dades amb les existents, 
quedant marcats els nous elements, els eliminats i els que han sofert 
algun canvi. 
La finestra permet: 
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Completar, filtrar o modificar les línies d’amidament abans d’inserir-
les i conèixer prèviament l’import dels canvis. 
Assignar unitats d’obra als elements que no les tenen o modificar les 
d’origen. 
Si hi ha elements no assignats a unitats d’obra, però ja hi ha ele-
ments de la mateixa família, Presto proposa la mateixa unitat d’obra. 
D’aquesta manera, es poden integrar els amidaments successius de 
model en els que no hi ha assignacions d’unitats d’obra, sense res 
mes que assignar-les a les noves famílies. 

 
L’exemple estàndard de Revit, amb unitats d’obra del banc de Guadalajara 

Les línies que provenen de Revit queden identificades, de manera 
que el pressupost pot seguir desenvolupant-se de forma manual sen-
se duplicitats o confusions. 

IMPORTACIÓ A REVIT DES DE PRESTO 
La importació al model Revit garanteix la sincronització quan la vincu-
lació entre unitats d’obra i famílies s’han realitzat en el pressupost i 
permet inserir altres dades en el model. 

Assignar la unitat d’obra a les famílies del model 
Les assignacions realitzades en el pressupost es poden guardar en 
el model. Cada família rep el codi d’unitat d’obra, la unitat de mesura, 
el resum i el cost en el mateix format utilitzat per a l’exportació, de 
forma que a partir d’aquest moment, es poden exportar ja associades 
a les seves unitats d’obra corresponents. 
Es mantenen això perfectament sincronitzats el model i el pressu-
post, sigui quin sigui el lloc on es realitzen les associacions. 
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Veure la planificació o la certificació en el model 
Al separar el model en les seves fases de planificació o a l’anar a 
certificant l’obra, la fase a la que pertany cada element es pot transfe-
rir al model de Revit. 
Es poden utilitzar així els recursos de Revit per a la visualització de 
fases i recórrer gràficament la seqüencia de planificació econòmica o 
veure els elements certificats en cada moment, o fins a una fase de-
terminada. 

TRAÇABILITAT 
Presto  permet visualitzar en el model de Revit els elements gràfics 
que corresponen a una o diverses línies d’amidament del pressupost, 
o a una unitat d’obra completa. 

 
Línies d’amidament seleccionades a Presto i visibles a Revit 


