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PRESSUPOSTOS 
Tota la funcionalitat necessària per a realitzar pressupostos en fase 
de projecte està inclosa en el mòdul Presto pressupost i amidaments, 
inclosa la descrita en "Amidaments" i "Un sistema d’informació". 

Les ajudes de Presto per a obtenir estimacions de costos i honora-
ris es descriuen a "Estimació d’honoraris i costos".  
Els recursos generals per a introduir dades i consultar els resultats 
es descriuen en "Interfície d’ús". 

L’ESTRUCTURA D’ARBRE 
Un pressupost de Presto es basa en una Estructura de Desglossa-
ment de Tasques, EDT, és a dir, un arbre jeràrquic de conceptes que 
es poden descompondre successivament en conceptes inferiors. 

 
Esquema jeràrquic del pressupost, EDT 

L’estructura es pot organitzar amb total flexibilitat en quan al nombre 
de nivells i disposició de la informació, des d’una simple llista 
d’unitats d’obra, per a una petita reforma, fins als grans pressupostos 
d’obra civil amb diversos nivells de sots capítols i centenars d’unitats 
d’obra amb els seus corresponents descompostos de ma d’obra, ma-
terials i equips.  
El funcionament i les característiques generals dels conceptes de tots 
els nivells son similars, excepte les diferencies específiques de cada 
tipus. Per exemple, tots els conceptes poden tenir text o fitxers asso-
ciats, però només les unitats d’obra admeten línies d’amidament i 
certificacions. 

Finestres d’arbre i pressupost 
La finestra d’arbre, orientada a la visualització, mostra l’estructura 
completa del pressupost. 
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Finestra d’arbre amb capítols, unitats d’obra i un concepte descompost 

La finestra de pressupost, especialment preparada per a la introduc-
ció de dades, presenta un element del pressupost cada vegada, amb 
els conceptes inferiors que el composen. 

 
Finestra del pressupost amb camí, concepte de capçalera i conceptes infe-
riors 

Esta finestra inclou procediments específics de navegació i despla-
çament, que permeten treballar amb agilitat també en documents 
amb milers de conceptes: 

o Baixada a un dels conceptes inferiors amb doble clic i pujada al 
concepte superior amb doble clic a la capçalera 

o Accés directe a qualsevol concepte intermedi fins al concepte 
arrel, clicant en el camí que apareix a la capçalera. 

o Pas directe entre conceptes successius del mateix nivell 
o Recerca per codi 

Si es desitja, aquesta finestra i la d’arbre estan sincronitzades, de 
manera que a l’activar un concepte en una, l’altre es posiciona auto-
màticament en el mateix. 

Esquemes i finestres subordinades 
Els esquemes de les finestres de pressupost i arbre mes utilitzats en 
la fase de pressupost son: 

ESQUEMA CONTINGUT 
Resum Informació bàsica per a navegar pel pressupost,  amb 

els tipus de dades associades a cada concepte i el seu 
resum 

Pressupost Quantitat, preu unitari i import de projecte de cada ele-
ment  

Amidaments Dades útils durant la realització dels amidaments, tals 
com l’import de les variables que es pot utilitzar per a la 
transferència d’amidament entre partides i les capçale-
res personalitzades 
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Comparació 
de projectes 

Combina preus de projectes similars per capítols 

Comparació 
de preus 

Manté alternatives de preu al pressupost per a altres 
zones, divises o referencies 

Altres preus Informació complementaria, com l’origen, data, preu 
alternatiu i preu en altre divisa del concepte 

Naturaleses Imports desglossats per materials, ma d’obra i maquina-
ria 

 
En les dues finestres es poden obrir finestres subordinades amb dife-
rents tipus d’informació associada a cada concepte. Les més habitu-
als en fase de projecte son: 

FINESTRA CONTINGUT 
Text Text principal  

Activitats Quantitats i imports desglossats per activitats 

Amidaments Línies d’amidament detallades 

Miniatures Fitxers associats, tals com imatges i documents 

Inferiors Llista de conceptes inferiors 

Superiors Conceptes que son superiors d’aquest concepte 

Preus Preus del concepte en diferents zones o en altres obres 

TIPUS DE CONCEPTES 
Els tipus de conceptes més importants per a generar el pressupost 
son: 

Capítols 
Permeten agrupar els altres conceptes. 

Unitats d’obra o partides 
Poden tenir amidament detallat i es poden certificar. 

Naturaleses 
Elements bàsics en els que es descomposen les unitats d’obra. 

Els conceptes es poden organitzar lliurement en l’arbre, respectant 
aquest ordre. Les unitats d’obra poden formar part de més d’un capí-
tol i poden figurar en la descomposició d’altres unitats d’obra. 
A més dels conceptes amb preu, utilitzats per a descriure l’obra, a 
l’arbre es pot inserir també els altres elements d’informació que ges-
tiona Presto, com els controles de qualitat o la documentació de 
l’obra acabada, actuant com un sistema unificat d’informació de 
l’obra. 

Naturaleses 
Les naturaleses dels elements bàsics son materials, ma d’obra, ma-
quinaria i altres. Els conceptes de qualsevol tipus marcats com sub-
ministres comprats s’assignen a la naturalesa subcontracta. Els 
preus auxiliars son naturaleses bàsiques que tenen descomposició. 
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Menú d’assignació de naturaleses 

Presto reconeix les codificacions dels bancs de preus per a la cons-
trucció de més difusió, i això permet assignar aquestes naturaleses 
automàticament. 

 
Imports per naturaleses 

Els imports de tots els conceptes compostos s’obtenen desglossats 
per naturaleses, així com els imports de les activitats i de les fases i 
planificació i certificació. 

 
Certificacions per naturaleses 

Finestra de conceptes 
Aquesta finestra permet veure els components del pressupost en 
forma de llista, on cada un apareix una sola vegada amb les seves 
propietats globals, com la seva quantitat o import total en el pressu-
post. 
Els esquemes més habituals en la fase de pressupost permeten veu-
re: 

o Tots els conceptes de preu, amb les dades principals 
o Obra i data d’origen dels conceptes,  IPC des d’aquesta data, 

divisa i preu alternatiu en una altre unitat de mesura 
o Resum complementari, categoria i nombre de conceptes 

superiors e inferiors 
o Materials, amb la seva quantitat i import total en el pressupost 
o Conceptes de tipus ma d’obra i maquinaria 
o Unitats d’obra  

La finestra de conceptes permet afegir a la dreta una columna per 
cada fase de certificació, en la que es pot consultar la quantitat, el 
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nombre d’equips o l’import necessari durant aquesta fase, així com 
les existències. 

 
Finestra de conceptes, filtrada per materials 

Les finestres subordinades, a més de les disponibles en les finestres 
d’arbre i pressupost, mostren les necessitats del recurs periodifica-
des, quan existeix una planificació o s’ha realitzat la certificació. 

CÀLCUL DE PREUS 
Els preus i les quantitats de cada concepte es calculen automàtica-
ment en funció de les dades dels conceptes inferiors o de les seves 
línies d’amidament. 
Aquest comportament es pot alterar per a conceptes concrets: 

o Bloquejant un valor fix, diferent del resultat calculat. 
o Anul·lant un valor per a que no intervingui en la resta dels 

càlculs sense necessitat d’eliminar-lo, per exemple, per a 
comparar variants. 

Per a que els imports dels pressupostos s’adaptin a les exigències de 
diferents administracions es pot personalitzar el nombre de decimals 
de les quantitats, els preus i els imports per tipus de conceptes i se-
leccionar entre diferents alternatives de càlcul. 

Percentatges 
En els conceptes de tipus percentatge l’import es calcula automàti-
cament en funció dels conceptes als que s’aplica. 
El percentatge de costos indirectes es pot introduir de forma global 
per a l’obra i s’aplica d’acord amb les costums de l’administració es-
panyola, sense duplicar-se quan una unitat d’obra figura a la des-
composició d’una altra. En aquest caso, els imports de les unitats 
d’obra i els capítols estan referits al pressupost d’Execució Material, 
PEM, i en tots els conceptes es pot obtenir per separat el cost directe 
i l’indirecte. 
Els percentatges de despeses generals, benefici i baixa de subhasta 
s’apliquen exclusivament al full resumen i en el càlcul de certificaci-
ons. 

Inflació 
Cada concepte conserva la data d’origen del preu o de la seva última 
modificació, inclús quan es copia d’unes obres a altres. 
Si es desitja tenir en compte la inflació, Presto calcula el coeficient de 
variació entre la data del concepte i la data del pressupost, que es 
pot aplicar directament als conceptes desitjats. La inflació es en una 
taula que conte els valors de l’IPC espanyol des de 1995, però es 
que pot personalitzar amb una altre sèrie de valors. 
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Divises 
Es pot combinar lliurement conceptes amb preu en divises diferents. 
L’import dels conceptes que tinguin inferiors en diferents divises es 
calcula prenen les paritats d’una taula incorporada a l’obra, que es 
pot modificar al llarg del temps o mantenir-se sense canvis. 

Conceptes paramètrics 
Els preus paramètrics son conceptes que generen variants d’unitats 
d’obra relacionades a partir d’unes regles predefinides i en funció 
d’unes preguntes. 
Presto mostra les respostes possibles per a cada concepte paramè-
tric, impedint la selecció de combinacions no vàlides, i genera el con-
cepte derivat corresponent a les respostes, que es pot incorporar o 
no al pressupost. 

 
Finestra de selecció de combinacions paramètriques 

Presto Desenvolupament de bancs conte tot tipus de funciones es-
pecialment preparades per a redactar i comprovar aquest tipus de 
conceptes. 

Categories 
Els conceptes del pressupost es poden associar a categories prede-
finides per a realitzar agrupacions per tipus, comprovacions i altres 
operacions automàtiques. 

CONCEPTES APLICACIÓ EXEMPLE 
Capítols Agrupar els capítols per subsistemes 

de l’edifici i comparar pressupostos  
Evolvent 

Unitats 
d’obra 

Comparar els amidaments de les dife-
rents unitats d’obra relacionades i de-
tectar errors 

Tancament:  
Capa base 

Materials Classificar els productes per a la ges-
tió de residus i seleccionar els assaigs 

PVC en tubs 

 
Les categories es poden assignar automàticament, en funció dels 
codis dels conceptes, i el seu ús es descriu amb més detall en els 
documents sobre amidaments i gestió de qualitat. 
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OPERACIONS AMB EL PRESSUPOST 
Nombroses opcions automàtiques permeten modificar globalment el 
pressupost per a resoldre tot tipus de necessitats. Generalment es 
poden aplicar selectivament als conceptes, filtrant per naturaleses, 
per selecció directa o per mascares. 
En aquest apartat es descriuen les operacions del menú "Eines", que 
afecten globalment al pressupost. Altres opcions, que figuren en el 
menú "Processos", es descriuen en documents específics. 

Substitució 
Es pot substituir un concepte per un altre en totes les descomposici-
ons en que aparegui. 
Aquesta substitució es pot realitzar globalment, aplicant una llista 
d’equivalències, a fi de realitzar canvis de codis o per a refondre con-
ceptes després de combinar informació amb codificacions diferents. 
La taula permet també eliminar un concepte o desdoblar-lo en dos o 
més conceptes. 

Actualització 
La informació d’un pressupost es pot actualitzar a partir d’un altre 
pressupost o bancs de preus per a posar al dia els preus o per a afe-
gir qualsevol altre tipus d’informació associada. 
Es pot seleccionar tant el conjunt de conceptes que es desitgen ac-
tualitzar com els camps concrets. 

Operar els preus 
La opció d’operar, disponible en el menú contextual, es pot aplicar a 
qualsevol camp numèric utilitzant els recursos de selecció de 
Windows. Permet aplicar les operacions matemàtiques més senzilles 
o qualsevol altra expressió basada en funcions i valors d’altres 
camps. 
Al mateix temps, una opció específica permet alterar els preus direc-
tament amb coeficients diferents per a cada naturalesa. 

Ajust de preus 
Es pot ajustar el preu total del pressupost o el de qualsevol concepte 
compost a un preu determinat, mantenint la coherència dels càlculs. 
Per això, es pot escollir si es modifiquen els preus o les quantitats 
dels components inferiors, inclosa la possibilitat d’alterar només els 
que depenen exclusivament del concepte modificat, evitant així que 
quedi afectat qualsevol altre preu del pressupost. 

 
Caixa de diàleg d’ajust de preus 
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Accions personalitzades 
Les macros realitzen accions específiques sobre el pressupost, no 
prevists en el programa, que es descriuen a la secció "Documentació 
tècnica". Les macros disponibles per a cada usuari apareixen com 
una opció més del programa. 
Algunes opcions de Presto s’entreguen en forma de macros: 

o Copiar globalment línies d’amidament o quantitats 
o Codificar en format decimal les unitats d’obra i els capítols 
o Convertir els textos en fitxers de text associat 

REORGANITZACIÓ, COMPARACIÓ I ANÀLISI 
Simplificació 
Les operacions de reducció de nivells permeten reorganitzar el pres-
supost, eliminant conceptes intermedis i reemplaçant-los pels seus 
components inferiors: 

o Capítols 
o Sots capítols  
o Unitats d’obra 
o Preus auxiliars 

Aquestes opcions re calculen les quantitats per a mantenir la cohe-
rència dels càlculs i el valor de tots els imports afectats. 

Reestructuració 
La reestructuració de descomposicions permet alterar en una sola 
operació els components d’un conjunto d’unitats d’obra, aplicant suc-
cessivament o aïlladament dues accions diferents: 

o Eliminar selectivament els components inferiors, per 
naturaleses 

o Afegir altres conceptes a la descomposició, amb quantitats 
fixes o proporcionals, mantenint l’import original. 

Comparació de pressupostos 
Compara el pressupost amb un altre, o amb un banc de preus, mar-
cant les diferencies en el pressupost d’origen o generant un full Ex-
cel. 

 
Resultat de la comparació de dos pressupostos 
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També es poden marcar les coincidències. aquesta possibilitat per-
met anar localitzant i validant l’origen dels preus respecte d’un grup 
de referencies. 

Comprovació d’amidaments 
L’assignació de categories a les unitats d’obra permet comprovar 
ràpidament l’exactitud dels amidaments, al presentar conjuntament 
les xifres que han de ser similars o estar relacionades. Per exemple, 
la superfície total del paviment ha de ser similar a la de pintura en 
sostres i a la superfície útil. 
Presto conte una llista de categories predefinits per a totes les unitats 
d’obra que es mesuren per superfície. 

CATEGORIES PRINCIPAL AUXILIAR REVESTIMENT ACABAT 
Fonamentaci
ó horitzontal 

Sabata, llosa, 
solera 

Emmacat Impermeabilit-
zació 

Estassada 

Fonamentaci
ó vertical 

Mur Excavació Làmina Refinament 

Estructura 
inclinada 

Rasa Encofrat  Graonat 

Estructura 
vertical 

Mur, pilar Encofrat   

Façana Mur Aïllament Arrebossat Aplacat 

Envà i partició Maó, panell Aïllament Arrebossat, 
guarnit 

Pintura, paper, 
alicatat 

Sostre Fals sostre Aïllament Guix Pintura 

Coberta o 
terrat 

Faldó,  
formació de 
pendent 

Aïllament, 
impermeabilit-
zació 

Plafó Teula, pavi-
ment, pintura 

Terra Forjat, llosa Encofrat Aïllament Paviment 

Forat 
horitzontal 

Fusteria Cèrcol Vidre  

Forat exterior Fusteria Cèrcol Vidre Persiana, reixa 

Forat interior Fusteria Cèrcol Vidre  

 
L’assignació es pot realitzar manualment o a partir d’un assistent, en 
base al codi dels conceptes. 

 
Informe de comparació d’amidaments 
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Un informe presenta els amidaments, agrupats per categories, per a 
trobar fàcilment les discrepàncies. 

Anàlisi del pressupost 
Un full de càlcul predefinits genera tots els conceptes del pressupost 
que contenen alguna data o anomalia que poden representar errors o 
generar dificultats d’interpretació o càlcul. 

 
Comprovacions del full de Detecció d’informació no estàndard 

El full Excel pot ser modificat per l’usuari per a afegir noves compro-
vacions o modificar les existents. 

ACTIVITATS 
Les activitats permeten re-classificar el pressupost de forma alterna-
tiva i complementaria a la estructura jeràrquica o EDT. 
Aquesta altra subdivisió es pot referir a zones, a fases de execució, a 
activitats com a tals o a qualsevol altre tipus de classificació. 
Per a això, cada unitat d’obra del pressupost es pot assignar a una o 
a varies activitats amb l’ús  de línies d’amidament, com es descriu en 
el seu document específic. Una unitat d’obra pot pertànyer a diverses 
activitats i cada activitat pot incorporar total o parcialment diverses 
unitats d’obra. 

 
Activitats amb l’import desglossat per naturaleses, unitats d’obra i recursos 
necessaris per a executar-les 
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Presto calcula els imports que corresponen a cada activitat, desglos-
sats de la mateixa manera que els demés conceptes, des del seu 
preu de pressupost fins als seus imports planificats i certificats, per 
naturaleses i per estats d’aprovació del pressupost. 
Es calculen també els recursos necessaris per a l’execució de cada 
una i els imports que corresponen a cada unitat d’obra.  
Les activitats poden formar part del diagrama de barres, com com-
plement o com alternativa a les unitats d’obra, i es poden agrupar i 
utilitzar com a qualsevol altre concepte del pressupost. 

INFORMES DEL PRESSUPOST 
Presto s’adapta a les diferents exigències d’organització, codificació, 
entrega i presentació dels documents que exigeixen els professio-
nals, els organismes públics i les empreses privades que realitzen 
licitacions i sol·liciten ofertes. 
Els informes relacionats amb l’etapa de projecte inclouen: 

o Anàlisi de preus per naturaleses 
o Conceptes auxiliars 
o Quantitats totals necessàries per unitats d’obres 
o Conceptes bàsics: materials, ma d’obra i maquinaria 
o Quadre de descompostos per capítols o per conceptes 
o Quadre de preus 1 i 2 per capítols o per conceptes 
o Partides ordenades per diferents criteris 
o Pressupost, amb preus descompostos i amidaments 
o Pressupostos parcials 
o Pressupost i amidaments 
o Resum de pressupost 
o Texts, plecs i gràfics associats 
o Activitats amb partides i amidaments 
o Capítols i partides amb les seves activitats 

  
Pressupost i quadre de descompostos 
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També es disposa de plantilles amb fulls Excel. 

 
Full resum del pressupost 

 
Partides fins a arribar un percentatge determinat de l’import total 


