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PRESTO A L’ETAPA DE 
PLANIFICACIÓ 
There is an English translation of this document 

La planificació és una tasca intermèdia entre el desenvolupament del 
projecte i l’inici de l’execució, encara que es pot iniciar al mateix 
temps o inclús abans que el propi projecte. 

Planificació econòmica i planificació temporal 
Presto ofereix dues ajudes complementaries per a la gestió del pro-
jecte: 

o La planificació temporal o tècnica permet definir els processos 
necessaris per a executar l’obra i situar-los en el temps per a 
controlar l’execució. Es realitza generalment mitjançant un 
diagrama de barres i ha de contenir tots els components de 
l’abast del projecte, tinguin o no cost associat.  

o La planificació econòmica conté la informació necessària per a 
descriure el model d’ingressos i costos de l’obra, que determina 
els intercanvis monetaris entre els diferents agents que 
intervenen en el projecte. 

Encara que les dues planificacions reflecteixen un mateix projecte, 
representen dos punts de vista diferents. 

 PLANIFICACIÓ TEMPORAL PLANIFICACIÓ ECONÒMICA 
Programes Genèrics Específics per a la construcció 

Objectiu Temps i costos Ingressos i costos 

Resultat principal Planificació i cost Certificació i benefici 

Components principals Activitats: Unitats d’obra 

Nombre de components De l’ordre de milers De l’ordre de centenars 

Punt de vista ASAP / ALAP PV / EV / AC 

Diferència Folgança Benefici 

Unitat de temps Dies Mesos o períodes de certifica-
ció 

Èmfasi Us de recursos laborals Necessitats de fons 

Per això te Multitud de dates  Multitud de preus 

Els càlculs es basen en  Imports Quantitats i preus unitaris 

L’avenç se basa en Percentatge executat  Quantitat executada  

Imputació de costos Directa Analítica, comptable o finance-
ra 

Integració d’obres Per anivellar recursos Per a consolidar ingressos i 
costos 
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Planificació temporal 
El sistema de planificació temporal de Presto, descrit en un document 
independent, disposa de totes les opcions necessàries per a organit-
zar la programació de projectes de complexitat petita i mitjana. 
Quan la planificació temporal es realitza amb altres programes, com 
Microsoft Project o Primavera, Presto pot importar els resultats per a 
visualitzar-los, comprovar-los i reutilitzar-los en la planificació econò-
mica i en la gestió del projecte durant l’execució. 

Planificació econòmica 
La planificació econòmica a Presto te dos aspectes complementaris. 

Objectiu de cost 
Estimació del cost, realitzada en paral·lel al pressupost del projec-
te, que realitza l’empresa constructora per a realitzar ofertes o per 
a controlar l’execució. 
Quan s’analitza la rendibilitat d’un projecte que rep ingressos, com 
les promocions d’habitatges per a venda, el pressupost conté els 
ingressos esperats i l’objectiu els costos d’execució i de gestió. 

Periodificació 
Repartiment del pressupost durant l’execució de l’obra en mesos o 
altres períodes de certificació. 

Des del punt de vista del client i el gestor del projecte, l’objectiu de 
cost es idèntic al pressupost, i per tant només necessita realitzar la 
periodificació, descrita en l’apartat següent. 

Objectiu de cost 
El pressupost del projecte, un cop ajustat després de la licitació amb 
els preus oferts per l’adjudicatari, representa el cost previst per el 
client. Aquest pressupost acostuma a estar definit mitjançant unitats 
d’obra certificables, que son, pel contrari, els centres d’ingressos de 
l’empresa constructora. 
Per a acudir a la licitació i, si s’obté l’obra, per al control de 
l’execució, l’empresa constructora necessita realitzar una estimació 
prèvia del cost, que és el seu objectiu de cost. Per comparació amb 
el pressupost s’obté el marge o benefici. 

Estimacions operatives 
El cost és pot calcular a partir d’estimacions operatives, utilitzades 
especialment en obra civil i basades en els costos totals dels recur-
sos necessaris. Per això, es pot definir com a centre de cost qualse-
vol concepte o agrupació de conceptes, com les activitats o els con-
tractes. 

Cost unitari 
En el sistema de costos unitaris, el més habitual al sector d’edificació, 
les pròpies unitats d’obra actuen com a centres de cost i coincideixen 
així amb els centres d’ingressos. El seguiment resulta més senzill i es 
pot conèixer en cada moment el marge i el benefici de cada concep-
te, i això permet prendre decisions a temps a l’obra i reutilitzar el cost 
real obtingut en ofertes futures. 
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Anàlisi del cost objectiu per cost unitari 

Per això, el cost unitari de la unitat d’obra es pot calcular a partir 
d’una descomposició específica, que es manté en paral·lel amb la del 
pressupost, si existeix, admeten dos preus i dos rendiments per a 
cada concepte.  
La quantitat a executar de la unitat d’obra també pot ser diferent de la 
que figura en el projecte. Això passa si l’empresa constructora detec-
ta errors en els amidaments o qualsevol altre deficiència del projecte 
que pugui produir canvis durant l’execució. 

 
Objectiu de cost desglossat per activitats 

Ajudes a la creació de l’objectiu de cost 
Presto permet obtenir el pressupost a partir de l’objectiu, o viceversa, 
aplicant un marge al preu de cada concepte, diferent per a cada natu-
ralesa. Així, és pot obtenir l’oferta final a partir de l’objectiu, o generar 
un objectiu aproximat a partir del pressupost i refinar-lo posterior-
ment. 
A més de les funcions disponibles per al pressupost, existeixen eines 
específiques per a analitzar el cost objectiu de les unitats d’obra: 

o Agafar els preus de l’objectiu d’un altre pressupost o d’un banc 
de preus de costos de referencia 

o Reestructurar la descomposició, eliminant o refonent els 
conceptes per les seves naturaleses 

o Combinar unitats d’obra en una nova 
o Reclassificar les unitats d’obra, creant-ne unes altres de noves, 

en funció de les activitats associades a les seves línies 
d’amidament 

o Separar una unitat d’obra descomposada en diverses, 
mantenint el cost objectiu de l’original 

Totes aquestes opcions estan preparades per a no alterar el pressu-
post. 

Percentatges de sobre cost 
Les despeses indirectes, les despeses generals i el benefici desitjat 
es poden introduir com a percentatges globals del pressupost del 
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projecte, si son iguales en totes les unitats d’obra. Quan existeixen 
variacions, com pot ocórrer amb el marge del sots-contractista, es 
poden afegir individualment a les descomposicions desitjades. 
S’obtenen també els imports totals que corresponen a cada percen-
tatge utilitzat. 
En l’objectiu de cost, els conceptes als que corresponen aquestes 
despeses es poden introduir explícitament, amb el nivell de detall que 
sigui necessari. 

Periodificació 
La planificació econòmica consisteix en el repartiment del pressupost 
en el període d’execució de l’obra en certificacions o fases, que po-
den ser mesos o qualsevol altre període de temps. 
A tal efecte, la quantitat de objectiu de cada unitat d’obra s’associa a 
la fase o fases en les que està previst la seva execució. La quantitat 
de cada fase és pot introduir globalment o de forma desglossada en 
línies d’amidament, i això permet descriure el procés de l’execució 
amb mes detall. 
És pot planificar afegint la fase prevista directament a les línies del 
pressupost o crear línies específiques. D’aquesta manera, les línies 
d’amidament del pressupost i les de la planificació poden ser les ma-
teixes o completament diferents. 

 
Objectiu i planificació per mesos 

Els resultats de la planificació econòmica son la base del càlcul de 
recursos i contractes, de la planificació financera i del seguiment de 
costos i terminis de l’execució. 

 
La planificació econòmica, a la finestra del diagrama de barres 
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A més, les quantitats i els imports es poden veure en el diagrama de 
barres, situades en la seva data i sobreposades sobre la planificació 
temporal de la unitat d’obra, si existeix. 

Planificació econòmica a partir de la planificació temporal  
Presto pot generar la planificació per fases a partir de la planificació 
per diagrama de barrés, estigui realitzada amb la planificació tempo-
ral de Presto o importada d’altres programes. 
Per això, el programa reparteix la quantitat objectiu de cada activitat 
en les fases que compren, en funció dels dies laborables. 

Planificació per corbes "S" de despesa acumulada  
El ritme de despesa en la construcció acostuma a seguir un patró 
característic, que creix a l’inici de l’obra i decreix al final, seguin una 
corba similar a una campana de Gauss. Degut a la seva forma, les 
corbes de despesa acumulada s’acostumen a denominar corbes "S". 
Presto pot assignar l’execució de les unitats d’obra a mesos, en 
l’ordre d’aparició en el pressupost, fins aconseguir l’import definit per 
al mes, que s’introdueix a partir un percentatge o un pes relatiu. Si 
una unitat d’obra excedeix el topall de despesa del mes, i la quantitat 
és pot fraccionar, l’excés es transfereix al següent. 

  
Percentatges de despesa, amb els imports teòrics i planificats i la producció 
esperada 
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Les dades anteriors, exportades a Excel 



 
 
 

06.09.2013 Presto a l’etapa de planificació   87 
 

El programa calcula automàticament dos patrons, en parts iguals i en 
campana de Gauss. 

 
Un dels patrons de despesa" subministrats amb Presto 

Per a ajudar a introduir altres patrons de despesa, s’adjunta un llibre 
d’Excel amb models de corbes "S" proposats per diferents autors, 
que és pot aplicar a qualsevol obra indicant el nombre de mesos 
desitjats. Cada full genera els percentatges necessaris per a la corba 
escollida, que es pot traslladar directament a Presto per a aplicar el 
repartiment. Els models s’entreguen completament oberts i és poden 
modificar lliurement o afegir-ne d’altres, propis de l’usuari. 
Las corbes "S" es poden utilitzar també durant l’execució per a com-
parar l’avenç de l’obra amb un model predefinit. 

Càlcul de recursos 
Existeix un documentació més específica, "Presentació d’ofertes" 
Presto pot calcular els recursos necessaris per a executar l’obra amb 
diferents criteris i desglossaments: 

o Si s’han definit activitats, els recursos necessaris per a cada 
una 

o Si existeix una planificació per diagrama de barres, els recursos 
necessaris cada dia i els seus totals per meses i anys naturals 

o Si s’ha realitzat la planificació econòmica, es pot calcular els 
recursos necessaris a cada fase, globalment o agrupats per 
diferents criteris. 

Presto considera com a recursos tots els conceptes del nivell inferior 
de la EDT, excepte que hi hagi conceptes superiors a ells que s’hagin 
marcat com a subministraments. Així es poden reflectir correctament 
els sistemes de sots-contractació i compra desitjats per al projecte, 
encara que en el pressupost existeixin descomposicions amb un ni-
vell de detall més gran. 
El desglossament global per fases proporciona la quantitat i l’import 
de cada recurs. En els conceptes de ma d’obra i maquinària Presto 
obté també el nombre d’equips necessaris, tenint en compte les ho-
res de treball diari i els dies laborables de la fase. 
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Càlcul del nombre d’equips per fase 

El desglossament per fases es pot aplicar agrupant els recursos ne-
cessaris per a executar altres conceptes, amb diverses possibilitats: 

o Recursos necessaris per a executar cada centre de cost, que 
poden ser unitats d’obra, capítols i altres conceptes de la EDT. 

o Recursos de cada lot o grup de compra, que agrupen els 
materials i recursos similars, per a sol·licitar preus i crear els 
contractes 

o Recursos de cada proveïdor, quan ja estan assignats als 
conceptes que subministren 

Aquest càlcul es realitza igual per al pressupost i també per a 
l’objectiu de cost, i es descompten les quantitats que ja estan con-
tractades, si així es desitja. 

 
Recursos necessaris per meses i per capítols 

Els resultats es poden ordenar o filtrar pels recursos o pels grups. La 
informació serveix per a generar els contractes o exportar les dades 
a Excel per a obtenir gràfics i realitzar altres càlculs. 
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Gràfic de consum de recursos generat a Excel amb Presto 

Planificació financera 
Existeix una documentació més específica, "Planificació financera" 
La planificació econòmica és la base per a analitzar el finançament 
de l’execució del projecte. 
El procés consta dels següents passos: 

o Calcular els ingressos estimats per certificacions, i les seves 
factures. 

o Obtenir les factures amb les despeses necessàries per a 
obtenir aquests ingressos, a partir del càlcul de recursos. 

o Generar els venciments de totes les factures, en funció de les 
condicions de pagament del client i dels proveïdors, amb els 
impostos i les retencions aplicables. 

El resultat és el calendari diari de cobraments i pagaments de 
l’execució del projecte, que indica les necessitats de fons en cada 
moment, les seves despeses financeres i la rendibilitat de la inversió. 

 
Diagrama de cobraments, pagaments i saldos 

La precisió del càlcul diari és més gran quan es realitzen aquests 
càlculs per períodes mes llargs, per que amb les característiques de 
la construcció és poden produir estats puntuals de tresoreria relle-
vants que no coincideixen amb el dia final del període. 
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Tot el procés es automàtic, però es pot intervenir manualment en 
cada punt intermedi i ajustar les dades a les condicions concretes del 
projecte.  
Un cop generat el resultat, al modificar qualsevol dels paràmetres 
s’obtenen immediatament els nous resultats i es pot comprovar 
l’impacte econòmic del canvi. 

Altres resultats de la planificació econòmica 
Producció i marge  
Presto calcula la producció total prevista aplicant el preu unitari de 
venda a les quantitats de l’objectiu. D’aquesta manera es contemplen 
els ingressos provocats per les modificacions previstes, que poden 
no ser conegudes encara pel client. 

PLANIFICACIÓN DE INGRESOS Y COSTES PREVISTOS
Objetivo de coste y planificación

CANTIDAD PRECIO
FASE FECHA Plan Pres Obj ObjPres Plan Importe

IMPORTE DIFERENCIAUD.
%

1 31 / mayo / 2012

E01AE010 m2Entibación simple en zanjas con madera, h < 3 m 127,04 13,70 9,59 1.740,45 1.218,31 522,14 30,00

E01AE070 m2Entibación simple en zapatas o pozos con madera, h < 3 m 203,59 15,96 11,17 3.249,30 2.274,10 975,20 30,01

E02CM030 m3Excavación en terrenos compactos a máquina 1901,80 2,33 1,63 4.431,19 3.099,93 1.331,26 30,04

E02ES020 m3Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros,
a mano

73,05 59,60 41,72 4.353,78 3.047,65 1.306,13 30,00

E02PM030 m3Excavación en pozos en terrenos compactos, a máquina 253,79 15,30 10,71 3.882,99 2.718,09 1.164,90 30,00

E02QB050 m3Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina 190,00 15,06 10,54 2.861,40 2.002,60 858,80 30,01

E02RP020 m2Refinado de zanjas, pozos y bataches, en terrenos duros,

a mano

888,30 5,54 3,88 4.921,18 3.446,60 1.474,58 29,96

E02RV020 m2Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano 324,00 5,38 3,77 1.743,12 1.221,48 521,64 29,93

E02TT040 m3Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a

máquina

2508,00 15,10 10,57 37.870,80 26.509,56 11.361,24 30,00

E03ALA010 udArqueta a pie de bajante registrable de ladrillo, con tapa,

de 38x38x50 cm

15,00 111,94 78,36 1.679,10 1.175,40 503,70 30,00

E03OEP130 mColector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=160 mm 81,16 23,56 16,49 1.912,13 1.338,33 573,80 30,01

E03OEP140 mColector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=200 mm 32,46 31,50 22,05 1.022,49 715,74 306,75 30,00

E04CA060 m3Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, en zapatas, vertido con
grúa

131,91 151,44 105,65 19.976,45 13.936,29 6.040,16 30,24

E04CM040 m3Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual 34,55 76,61 53,63 2.646,88 1.852,92 793,96 30,00

Total.................................................................................... 92.291,26 64.557,00 27.734,26 30,05

2 30 / junio / 2012

E04CA060 m3Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, en zapatas, vertido con

grúa

89,00 151,44 105,65 13.478,16 9.402,85 4.075,31 30,24

E04MA010 m3Hormigón armado HA-25/P/20/I, en muro de 25 cm, 1 cara,

vertido manual

88,46 310,51 216,83 27.467,71 19.180,78 8.286,93 30,17

E04SA020 m2Solera de hormigón HA-25 armado con mallazo, e=15 cm 660,00 17,17 12,01 11.332,20 7.926,60 3.405,60 30,05

E04SE020 m2Encachado de piedra caliza 40/80, e=20 cm 660,00 8,42 5,89 5.557,20 3.887,40 1.669,80 30,05

E05AG010 mDintel de hueco de chapa galvanizada, 250x4 mm 366,57 22,04 15,40 8.079,20 5.645,18 2.434,02 30,13

E05AW040 mAngular de 60 mm en remate 108,00 23,88 16,72 2.579,04 1.805,76 773,28 29,98

E05HFA020 m2Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm entre
ejes

1227,04 53,93 37,76 66.174,27 46.333,03 19.841,24 29,98

E05HSA010 m3Hormigón armado HA-25/P/20/I, en pilares, encofrado
metálico, 80 kg/m3

205,11 290,92 202,98 59.670,60 41.633,23 18.037,37 30,23

E05HVA030 m3Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I, con
encofrado de madera

45,62 391,36 272,63 17.853,84 12.437,38 5.416,46 30,34

Total.................................................................................... 212.192,22 148.252,21 63.940,01 30,13

3 31 / julio / 2012

E03DMP020 m2Membrana drenante de polietileno de alta densidad H-15+,

vertical

322,06 5,85 4,11 1.884,05 1.323,67 560,38 29,74

E05HFA020 m2Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm entre

ejes

1895,22 53,93 37,76 102.209,21 71.563,51 30.645,70 29,98

E05HFS400_01 m2Formación de hueco en forjado con zuncho perimetral de
atado

99,90 60,00 42,00 5.994,00 4.195,80 1.798,20 30,00

E05HLA030 m3Hormigón armado HA-25/P/20, encofrado en losas
inclinadas de madera, 85 kg/m3

11,66 298,25 208,00 3.477,60 2.425,28 1.052,32 30,26

E05HVA030 m3Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I, con
encofrado de madera

68,40 391,36 272,63 26.769,02 18.647,89 8.121,13 30,34

E05HVA075 m3Zunchos planos con hormigón HA-25/P/20/I, con
encofrado visto de madera

10,85 463,08 323,64 5.024,42 3.511,49 1.512,93 30,11

Total.................................................................................... 145.358,30 101.667,64 43.690,66 30,06

4 31 / agosto / 2012

E05HFA020 m2Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm entre

ejes

1895,22 53,93 37,76 102.209,21 71.563,51 30.645,70 29,98

E05HFS400_01 m2Formación de hueco en forjado con zuncho perimetral de
atado

81,00 60,00 42,00 4.860,00 3.402,00 1.458,00 30,00

E05HVA030 m3Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I, con

encofrado de madera

68,40 391,36 272,63 26.769,02 18.647,89 8.121,13 30,34

E05HVA075 m3Zunchos planos con hormigón HA-25/P/20/I, con
encofrado visto de madera

9,72 463,08 323,64 4.501,14 3.145,78 1.355,36 30,11

Total.................................................................................... 138.339,37 96.759,18 41.580,19 30,06

5 30 / septiembre / 2012

E05HFA020 m2Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm entre
ejes

1263,48 53,93 37,76 68.139,48 47.709,00 20.430,48 29,98

E05HVA030 m3Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I, con

encofrado de madera

45,60 391,36 272,63 17.846,02 12.431,93 5.414,09 30,34

E05HVA075 m3Zunchos planos con hormigón HA-25/P/20/I, con

encofrado visto de madera

86,67 463,08 323,64 40.135,14 28.049,88 12.085,26 30,11

E07LSB100 m2Fábrica de ladrillo perforado tosco a una cara vista de

24x11,5x5 cm, e=1 pie

534,55 59,44 41,61 31.773,65 22.242,63 9.531,02 30,00

Total.................................................................................... 157.894,29 110.433,44 47.460,85 30,06

6 31 / octubre / 2012

E07BHV030 m2Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de
40x20x20 cm, con una cara vista

115,86 47,77 33,49 5.534,63 3.880,15 1.654,48 29,89

E07LP013 m2Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, e=1/2
pie en interior

400,92 19,81 13,88 7.942,23 5.564,77 2.377,46 29,93

E07LSB100 m2Fábrica de ladrillo perforado tosco a una cara vista de
24x11,5x5 cm, e=1 pie

1443,14 59,44 41,61 85.780,24 60.049,06 25.731,18 30,00

Total.................................................................................... 99.257,10 69.493,98 29.763,12 29,99

131 enero 2013  

PLANIFICACIÓN DE INGRESOS Y COSTES PREVISTOS
Objetivo de coste y planificación

CANTIDAD PRECIO
FASE FECHA Plan Pres Obj ObjPres Plan Importe

IMPORTE DIFERENCIAUD.
%

1 31 / mayo / 2012

E01AE010 m2Entibación simple en zanjas con madera, h < 3 m 127,04 16,09 10,74 2.043,48 1.364,51 678,98 33,23

E01AE070 m2Entibación simple en zapatas o pozos con madera, h < 3 m 203,59 18,74 12,51 3.815,60 2.546,99 1.268,61 33,25

E02CM030 m3Excavación en terrenos compactos a máquina 1901,80 2,74 1,83 5.203,32 3.471,92 1.731,40 33,27

E02ES020 m3Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos duros,
a mano

73,05 69,98 46,73 5.112,38 3.413,37 1.699,01 33,23

E02PM030 m3Excavación en pozos en terrenos compactos, a máquina 253,79 17,97 12,00 4.559,69 3.044,26 1.515,43 33,24

E02QB050 m3Excavación en bataches, en terrenos duros, a máquina 190,00 17,68 11,80 3.359,47 2.242,91 1.116,55 33,24

E02RP020 m2Refinado de zanjas, pozos y bataches, en terrenos duros,

a mano

888,30 6,51 4,35 5.782,30 3.860,19 1.922,10 33,24

E02RV020 m2Refinado de vaciados, en terrenos duros, a mano 324,00 6,32 4,22 2.046,25 1.368,06 678,20 33,14

E02TT040 m3Transporte de tierras al vertedero, d < 20 km, carga a

máquina

2508,00 17,73 11,84 44.459,32 29.690,71 14.768,61 33,22

E03ALA010 udArqueta a pie de bajante registrable de ladrillo, con tapa,

de 38x38x50 cm

15,00 131,44 87,76 1.971,63 1.316,45 655,18 33,23

E03OEP130 mColector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=160 mm 81,16 27,67 18,47 2.245,52 1.498,93 746,59 33,25

E03OEP140 mColector de PVC compacto, teja, 4 kN/m2, D=200 mm 32,46 36,99 24,70 1.200,80 801,63 399,17 33,24

E04CA060 m3Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, en zapatas, vertido con
grúa

131,91 177,82 118,33 23.455,86 15.608,64 7.847,22 33,46

E04CM040 m3Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual 34,55 89,96 60,07 3.108,03 2.075,27 1.032,76 33,23

Total.................................................................................... 108.363,65 72.303,84 36.059,81 33,28

2 30 / junio / 2012

E04CA060 m3Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, en zapatas, vertido con

grúa

89,00 177,82 118,33 15.825,73 10.531,19 5.294,54 33,46

E04MA010 m3Hormigón armado HA-25/P/20/I, en muro de 25 cm, 1 cara,

vertido manual

88,46 364,61 242,85 32.253,06 21.482,47 10.770,59 33,39

E04SA020 m2Solera de hormigón HA-25 armado con mallazo, e=15 cm 660,00 20,17 13,45 13.309,96 8.877,79 4.432,16 33,30

E04SE020 m2Encachado de piedra caliza 40/80, e=20 cm 660,00 9,88 6,60 6.523,31 4.353,89 2.169,42 33,26

E05AG010 mDintel de hueco de chapa galvanizada, 250x4 mm 366,57 25,88 17,25 9.486,10 6.322,60 3.163,50 33,35

E05AW040 mAngular de 60 mm en remate 108,00 28,04 18,73 3.028,75 2.022,45 1.006,30 33,22

E05HFA020 m2Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm entre
ejes

1227,04 63,33 42,29 77.704,76 51.892,99 25.811,77 33,22

E05HSA010 m3Hormigón armado HA-25/P/20/I, en pilares, encofrado
metálico, 80 kg/m3

205,11 341,60 227,34 70.065,78 46.629,22 23.436,56 33,45

E05HVA030 m3Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I, con
encofrado de madera

45,62 459,53 305,35 20.963,94 13.929,87 7.034,07 33,55

Total.................................................................................... 249.161,39 166.042,48 83.118,91 33,36

3 31 / julio / 2012

E03DMP020 m2Membrana drenante de polietileno de alta densidad H-15+,

vertical

322,06 6,87 4,60 2.213,90 1.482,51 731,39 33,04

E05HFA020 m2Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm entre

ejes

1895,22 63,33 42,29 120.018,60 80.151,13 39.867,46 33,22

E05HFS400_01 m2Formación de hueco en forjado con zuncho perimetral de
atado

99,90 70,45 47,04 7.038,15 4.699,30 2.338,86 33,23

E05HLA030 m3Hormigón armado HA-25/P/20, encofrado en losas
inclinadas de madera, 85 kg/m3

11,66 350,21 232,96 4.083,42 2.716,31 1.367,11 33,48

E05HVA030 m3Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I, con
encofrado de madera

68,40 459,53 305,35 31.432,13 20.885,64 10.546,49 33,55

E05HVA075 m3Zunchos planos con hormigón HA-25/P/20/I, con
encofrado visto de madera

10,85 543,75 362,48 5.899,64 3.932,87 1.966,77 33,34

Total.................................................................................... 170.685,84 113.867,76 56.818,08 33,29

4 31 / agosto / 2012

E05HFA020 m2Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm entre

ejes

1895,22 63,33 42,29 120.018,60 80.151,13 39.867,46 33,22

E05HFS400_01 m2Formación de hueco en forjado con zuncho perimetral de
atado

81,00 70,45 47,04 5.706,61 3.810,24 1.896,37 33,23

E05HVA030 m3Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I, con

encofrado de madera

68,40 459,53 305,35 31.432,13 20.885,64 10.546,49 33,55

E05HVA075 m3Zunchos planos con hormigón HA-25/P/20/I, con
encofrado visto de madera

9,72 543,75 362,48 5.285,21 3.523,27 1.761,94 33,34

Total.................................................................................... 162.442,54 108.370,28 54.072,26 33,29

5 30 / septiembre / 2012

E05HFA020 m2Forjado de vigueta autorresistente 20+5 cm, 60 cm entre
ejes

1263,48 63,33 42,29 80.012,39 53.434,08 26.578,31 33,22

E05HVA030 m3Jácenas de cuelgue con hormigón HA-25/P/20/I, con

encofrado de madera

45,60 459,53 305,35 20.954,75 13.923,76 7.030,99 33,55

E05HVA075 m3Zunchos planos con hormigón HA-25/P/20/I, con

encofrado visto de madera

86,67 543,75 362,48 47.126,45 31.415,87 15.710,58 33,34

E07LSB100 m2Fábrica de ladrillo perforado tosco a una cara vista de

24x11,5x5 cm, e=1 pie

534,55 69,79 46,60 37.306,67 24.911,75 12.394,93 33,22

Total.................................................................................... 185.400,26 123.685,45 61.714,81 33,29

TOTAL 876.053,68 584.269,81 291.783,87

Costes indirectos
Gastos generales

Beneficio

Baja 0,000000
4,00

10,00
3,00 0,00

12,00

Coste directo

0,0022.392,70
76.846,81
30.738,73

62.600,34

33,31

291.783,87
0,00

% %
746.075,44 521.669,47

%
%
%

%
%33,31

131 enero 2013  
Planificació d’ingressos i costos 
Planificació d’unitats d’obra per fases 

La diferencia entre l’objectiu de cost i la producció total és el marge o 
benefici previst, al qual només cal deduir les despeses que no 
s’hagin incorporat a l’objectiu, com podria ocórrer amb les despeses 
financeres. 
Aquest marge, a l’igual que el marge real, obtingut durant l’execució 
de l’obra, s’obté per a tots els centres de cost que també siguin cen-
tres d’ingressos, que poden ser les unitats d’obra, els capítols o qual-
sevol concepte superior als mateixos de la EDT. 

Durant l’execució 
La planificació és la referencia utilitzada per a moltes de les compa-
racions que permeten conèixer la situació de l’obra en cada moment: 

o Comparació de la planificació amb l’execució real i la 
certificació 

o Comparació de la planificació i la producció per estats del 
pressupost, inicial, aprovat i pendent 

o Gestió del valor adquirit, calculat com la quantitat realment 
executada valorada al cost objectiu, i les altres variables del 
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Earned Value Method, EVM, que es descriuen a la 
documentació específica 

o Comparació de la producció real amb els valors esperats 
segons un model de corba "S" predefinit 
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PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

La planificació tècnica per diagrama de barres es descriu a la sec-
ció "Planificació temporal". 

La planificació econòmica es un procés fonamental de Presto, que 
inclou dues tasques relacionades: 

o Crear un pressupost objectiu o de cost previst, paral·lel al del 
projectista, per a calcular el marge 

o Periodificar l’execució per mesos o altres períodes, per a 
obtenir els recursos, els ingressos i els costos de manera 
temporal 

A diferencia dels programes de gestió de projectes, Presto obté sem-
pre els imports com el producte de quantitats i preus unitaris, tal com 
és habitual en la construcció. Per a treballar exclusivament amb im-
ports globals es pot introduir com a quantitat una unitat o be el valor 
"100", utilitzat com a percentatge. 

PRESSUPOSTOS DE COST I VENDA 
El pressupost del projecte, tal com el redacta normalment el respon-
sable del cost o el departament d’estudis, des del punt de vista de 
l’empresa constructora és un pressupost de contracta, venda o in-
gressos, i és la base per a realitzar les certificacions.  

 
Pressupost, objectiu, producció esperada i marge 

La planificació econòmica permet crear i mantenir en paral·lel un 
pressupost objectiu, que serveix per a estimar els costos, calcular el 
marge i programar l’execució de forma adequada a la contractació 
real de l’obra. 

Objectiu de cost 
El procés és pot iniciar en qualsevol de les dues direccions: 

o Si es disposa del pressupost del projecte, es pot generar 
ràpidament un objectiu aplicant factors de conversió, diferents 
per a cada naturalesa.  
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o Si s’estudia l’objectiu primer, el mateix procediment permet 
generar el pressupost de venda quan es desitgi. 

Els preus i les quantitats de l’objectiu poden ser diferents als del 
pressupost, podent existir conceptes que formen part d’un, però no 
de l’altre. 
Si es comença a partir del pressupost, l’objectiu es pot crear introdu-
int les diferencies necessàries: 

o Creant, modificant o eliminant unitats d’obra i les seves 
descomposicions de preus fins a ajustar-se a la forma prevista 
de sots-contractar i executar l’obra. 

o Estimant el cost dels subministraments i les sots-contractes 
o Revisant i corregint els amidaments del projecte, si és 

necessari en funció de la forma de contractació i abonament 
o Afegint unitats d’obra que no estan en el pressupost o en el 

projecte, però que se realitzaran previsiblement, i altres 
variacions o estalvis potencials 

El pressupost i l’objectiu es mantenen integrats per a permetre el 
seguiment i les comparacions d’ingressos i despeses durant 
l’execució de l’obra. La diferencia entre ambdós indica el marge es-
perat per a l’obra i per a cada un del seus components. 

  
Informe de comparació de pressupost i objectiu 

Presto també calcula els imports de la producció esperada a partir de 
les quantitats de l’objectiu, valorades a preu de venda. 
El pressupost es considera com un contracte inalterable, de forma 
que no es alterat per cap procés automàtic de Presto relacionat amb 
l’objectiu, que és també la base de la planificació. L’opció de bloqueig 
del pressupost assegura que tampoc serà alterat en cap operació 
d’usuari. 

Percentatges de sobre-cost 
Els conceptes que representen despeses indirectes, despeses gene-
rals i altres despeses no facturables en les certificacions es poden 
afegir també a l’objectiu de cost, amb el desglossament desitjat. 
En el pressupost de venda es pot afegir utilitzant percentatges glo-
bals. Presto calcula els preus finals d’adjudicació, certificació i pro-
ducció, de manera que els ingressos, previstos o reals, es puguin 
comparar directament amb els costos equivalents. 
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PERIODIFICACIÓ 
La quantitat de cada unitat d’obra prevista en l’objectiu es pot des-
glossar o periodificar per fases, que poden ser mesos u qualsevol 
altre període i que coincideixen generalment amb les dates de certifi-
cació. 
Aquesta planificació permet estimar els ingressos i costos al llarg del 
temps, a partir dels quals s’obtenen les necessitats financeres i es 
calculen els recursos necessaris per a executar l’obra. 
A més, durant l’execució permet controlar l’avenc de l’obra. 

 
Planificació de quantitats  

La quantitat estimada de cada unitat d’obra per a cada fase es pot 
introduir opcionalment desglossada amb línies d’amidament. En 
aquest cas, es pot planificar utilitzant les mateixes línies del pressu-
post o, en fase d’execució,  assignar les línies planificades a estats 
d’aprovació. 

  
Unitats d’obra amb fases de planificació ·  
Planificació d’ingressos i costos per fases 

Com en les altres opcions de Presto, existeixen finestres i esquemes 
per a consultar les fases en que està prevista cada unitat d’obra i 
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viceversa, així com informes predefinits amb aquesta mateixa infor-
mació.  
Les fases s’indiquen amb nombres correlatius i les dates a les que 
corresponen es poden definir o modificar posteriorment, de forma 
que es pot planificar encara que es desconegui la data d’inici de 
l’obra. amb independència dels períodes als que corresponguin les 
fases, els imports s’obtenen a més totalitzats per mesos i anys natu-
rals. 

Planificació per repartiment de la despesa 
L’execució de les unitats d’obra es pot assignar automàticament a 
fases en l’ordre en el que apareixen en el pressupost i en funció d’un 
topall de despesa per fase, que es defineix lliurement a partir de per-
centatges o pesos. Presto suggereix aquests coeficients per a dos 
tipus de repartiment, lineal i en campana de Gauss. 
Para facilitar la aplicació es mostren, en cada fase: 

o La suma dels coeficients a origen 
o La planificació de la fase, aplicant el seu coeficient a l’objectiu 

total 
o La planificació acumulada a origen 

 
Planificació per coeficients 

El programa va assignant unitats d’obra fins a esgotar la planificació 
de cada fase. Si es necessari, es passa una part de la unitat d’obra al 
mes següent. 

  
Resultat del repartiment de la despesa  en campana de Gauss, exportat a 
Excel 

Presto suggereix també la durada estimada de l’obra en funció del 
tipus i el cost total, tal com es descriu a "Planificació temporal". 
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Corbes "S" predefinides 
S’han estudiat històricament molts models de patrons de despesa, 
orientats especialment a realitzar la planificació financera en fases 
inicials del projecte. 
Cada model representa un tipus diferent de corba d’imports acumu-
lats a origen, o corbes "S", que depenen del tipus d’edifici, del pres-
supost total o d’altres variables. 
Per a facilitar la utilització de corbes "S", s’entrega un llibre Excel que 
permet calcular els coeficients per a cada mes de nombrosos mo-
dels: 

o Lara i Dinsmore (descrit a Planejamento d’obres, de Aldo 
Dórea) 

o Logit (Kenley i Wilson, 1986) 
o Berny-Howes 
o Trilineal (Cooke i Jepson) 
o Department of Health and Social Security (Hudson, 1978) 

L’usuari pot aplicar cada model al seu propi cas, analitzar-lo i alterar-
lo, perquè les expressions no estan protegides, o crear-ne un altre 
personalitzat en un full preparat especialment. 

 
Un model de corba de despesa parametritzada per a planificació ràpida 

En cada full es generen els coeficients de totes les fases en una co-
lumna, que es pot copiar i enganxar directament en la columna cor-
responent de Presto. 

Relació amb la planificació temporal 
La planificació econòmica per mesos és independent de la planifica-
ció del diagrama de barres, però es poden relacionar entre elles.  
Presto pot generar automàticament la planificació econòmica a partir 
de la planificació per diagrama de barres, repartint la quantitat total 
de cada unitat d’obra per fases, segons els dies laborables de cada 
una, entre les seves dates estimades de inici i final. 

Aquesta possibilitat és especialment útil quan la planificació s’ha 
realitzat amb programes de gestió de projectes que no disposen 
de funcions específiques per a periodificar els ingressos i les des-
peses per mesos. 

Per altre banda, un tipus de comportament per a les activitats del 
diagrama permet que les seves barres apareixen situades en els me-
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sos en els que tenen quantitats planificades, sense necessitat de 
definir durades i precedències. 

 
Planificació econòmica visualitzada sobre el diagrama de barres 

Si la durada introduïda o calculada de l’activitat es menor que la du-
rada de les fases, apareixerà una folgança, i un retard en el cas in-
vers. 
Per a facilitar la visualització integrada de les dues planificacions, 
qualsevol dada de la planificació econòmica o del pressupost es pot 
visualitzar sobre les barres de les tasques en el diagrama, tant les 
que corresponen a imports globals com les periodificades per fases. 

CÀLCUL DE RECURSOS PER FASES 
La planificació econòmica permet estimar tots els recursos que son 
necessaris en cada fase de l’obra, com a alternativa a la planificació 
temporal, que obté el detall per dies,  o el desglossament de recursos 
per activitats. 
A més de les hores totals i el seu import, es calcula el nombre 
d’equips dels recursos de ma d’obra i maquinaria que cal utilitzar en 
cada fase, en funció dels dies laborables i les hores de treball dispo-
nibles en el període. 
Els resultats es poden veure per conceptes,  desglossats per fases, o 
per dates, amb el llistat de recursos necessaris a cada fase. 

 
Necessitats de recursos per conceptes 
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Necessitats de recursos per fases 

Una plantilla Excel genera els histogrames gràfics de carga per re-
cursos i permet realitzar altres càlculs. 

 
 

 
Full Excel generada per Presto amb els histogrames de recursos 

US DE LA PLANIFICACIÓ DURANT L’EXECUCIÓ 
Cada vegada que s’aprova una fase, Presto calcula les quantitats i 
imports planificats i la producció esperada fins a la data, que es po-
den comparar amb la certificació i l’execució real del mateix període 
per a conèixer l’avenc de l’obra i realitzar les previsions. 
Aquest procés es descriu a "Gestió del projecte", des del punt de 
vista de la direcció d’obra i a "Producció", des del punt de vista de 
l’empresa constructora. 
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La planificació econòmica per estats d’aprovació 

Si la planificació s’ha realitzat a partir de línies detallades, aquestes, 
es poden assignar als estats d’aprovació del pressupost als que cor-
responen, obtenint també la informació de la producció esperada 
amb aquest mateix desglossament. A més, es pot usar per a introduir 
fàcilment l’execució i la certificació, assignant a la línia la fase en la 
que s’executa realment. 
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PLANIFICACIÓ 
FINANCERA 
El flux de caixa de la promoció o de l’execució d’obra es fonamental 
per a analitzar la viabilitat del projecte i per a determinar el seu finan-
çament. 

o Per a l’empresa constructora, les entrades de fons son les 
previsions de certificacions i les sortides son els pagaments 
necessaris per a l’execució. L’empresa, generalment, ha 
d’aportar fons a l’obra a l’inici, durant la implantació, i es 
generen fons al final. En moltes obres el benefici esta 
determinat per la rendibilitat d’aquest flux, que pot ser superior 
al marge estàtic entre ingressos i despeses. 

o Des del punt de vista del promotor o gestor del projecte, les 
sortides son les mateixes certificacions que per a l’empresa 
constructora, però amb signe diferent. Si no s’inclou el 
finançament, el flux de caixa és negatiu i es compensa amb la 
recepció de l’edifici acabat. 

Els avantatges de presto inclouen: 
o La possibilitat de realitzar un anàlisis molt precís inclús en 

fases molt inicials del projecte, on no es disposa d’informació 
detallada. 

o La facilitat per a modificar les condicions globals, como els 
terminis de pagament o les garanties i retencions. 

o El control de cada una de las fases intermèdies del procés. 
És important observar que petites diferencies en els terminis de pa-
gament i en la planificació poden comportar variacions importants 
dels fons necessaris en cada moment, creant problemes de liquiditat 
en obres que resulten aparentment rendibles. Aquestes variacions no 
es detecten si es treballa de forma simplificada per mesos. 

TERMINIS I CONDICIONS DE PAGAMENT 
El procés que es descriu a continuació es l’adequat en fases inicials 
del projecte, quan no existeixen dades més detallades sobre la con-
tractació. Els cobraments i pagaments estan contemplats des del 
punto de vista de l’empresa constructora. 
La planificació financera s’inicia a partir d’una planificació econòmica, 
realitzada amb major o menor grau de detall utilitzant els diferents 
recursos de Presto.  

 
Les condicions de pagament inclouen els impostos i les retencions. 
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Per a tenir en compte els terminis de pagament del promotor i dels 
proveïdors es creen entitats que tindran condicions de pagament 
similars, tal com es descriu a "Facturació". 
Mes endavant, en fase de contractació, es poden crear proveïdors 
per grups de productes amb condicions de pagament similars i des-
prés a la contractació definitiva es poden substituir pels proveïdors 
reals escollits. 

 
Proveïdors tipus assignats a cada una de les naturaleses 

De la mateixa manera, per a classificar els costos es poden utilitzar 
les descomposicions reals de les unitats d’obra o treballar amb esti-
macions, per exemple, separant els costos proporcionalment per na-
turaleses o per grups amb les mateixes condicions de pagament. 

OBTENCIÓ DEL FLUX DE CAIXA 
A partir d’aquestes dades, Presto crea les factures provisionals ne-
cessàries, associades als proveïdors corresponents. 

 
Generació de factures d’ingressos i cobraments 

Ingressos 
o Els ingressos es basen en les quantitats de la planificació, 

valorades al preu del pressupost, incrementades en els 
percentatges de sobre cost que estiguin definits. 

o Les factures s’associen al promotor, excepte que tinguin un 
altre proveïdor específic. 

Costos 
o Els pagaments es basen en els recursos necessaris per a 

executar aquestes mateixes quantitats de les unitats d’obra, en 
funció de les seves descomposicions, valorades a cost objectiu. 

o Les factures s’assignen al seu proveïdor respectiu. 
Al crear cada factura es creen també els seus venciments, segons 
els terminis del pagament del proveïdor, amb les retencions i els im-
postos. 
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Factures de proveïdors amb els seus venciments 

La suma de les bases de les factures del promotor i dels proveïdors 
ha de coincidir, respectivament, amb el pressupost i l’objectiu. 

 
Llista de venciments per dates, cobraments en vermell i pagaments en color 
negre  

La finestra de venciments conté el calendari complet de cobraments i 
pagaments amb les seves dates. El flux de caixa final equival a la 
diferència entre el pressupost d’ingressos i l’objectiu de cost, i repre-
senta el marge de l’obra, exceptuant les despeses financeres o 
d’empresa que no hagin estat inclosos en la simulació. 
La taula es pot filtrar i ordenar de diverses maneres i exportar el re-
sultat a Excel per a obtenir gràfiques o nous resultats. 

 
Gràfica de venciments detallats, a Excel 

La finestra de dates mostra el flux de caixa i el calendari previst de 
cobraments i pagaments, consolidats per mesos. La diferencia entre 
cobraments i pagaments indica el saldo necessari per a fer front a les 
necessitats de caixa de l’obra en cada una de les certificacions. Un 
camp d’usuari calcula el cost financer a un interès determinat. 
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Cobraments, pagaments, saldo i cost financer per mesos 

Exportant aquesta finestra a Excel es pot obtenir gràficament una 
comparació entre aquests valors. 

 
Gràfica obtinguda a Excel a partir dels resultats obtinguts 

 
Corbes acumulades d’ingressos i costos del projecte 

Un dels avantatges de Presto és la facilitat per a simular canvis de 
condicions. Per exemple, per a veure l’impacte d’un retard en els 
pagaments de 30 dies del promotor només cal modificar els seus 
terminis de pagament i re-calcular les factures. 

EL PUNT DE VISTA DEL PROMOTOR 
Per a veure l’efecte del finançament exterior es pot introduir una fac-
tura amb els venciments de les aportacions de capital, préstecs o 
disposicions de la línia de crèdit.  
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Venciments per mesos, sense finançament 

Per a comparar diversos fluxos de fons quan no hi ha ingressos es 
pot aplicar a aquest mateix flux de caixa el càlcul del VAN i la TIR, 
inclòs un ingrés final equivalent al preu de l’edifici acabat. 
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PLANIFICACIÓ 
TEMPORAL 
Aquest document descriu la planificació tècnica o temporal de Presto, 
basada en un diagrama de barres. 

La planificació econòmica, basada en l’estimació de quantitats per 
certificacions o mesos, es descriu a "Planificació econòmica". 

Avantatges de Presto 
A diferencia d’altres programes de gestió de projectes, Presto manté 
de forma conjunta la planificació i el pressupost de l’obra, integrant 
totalment la informació de costos i de temps. 
D’aquesta manera, es pot analitzar la relació entre els conceptes 
d’ingrés, normalment les unitats d’obra, amb la programació dels 
conceptes de despesa, que poden estar basats en activitats, centres 
de cost o contractes. 

 
Diagrama de barres per dates amb la visualització d’imports per mesos 

Si es desitja, Presto pot generar ràpidament un diagrama de barres 
aproximat gracies a les seves potents opcions, especialment orienta-
des a la construcció: 

o Estimació automàtica de la durada total de l’obra i de les 
activitats 

o Comportaments predefinits per a cada tipus de concepte 
o Creació de precedències seqüencials 

Aquest diagrama es pot anar ajustant progressivament amb tots els 
recursos dels programes de gestió de projectes. 
Es converteix així la planificació temporal en una tècnica pràctica, 
específica per a la construcció, a diferencia de la programació basa-
da en la teoria de grafos, desenvolupada en altres èpoques i per a 
altres sectors industrials. 
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ESTIMACIÓ DE DURADES I TERMINIS 

Estimació del termini total 
Presto estima el termini d’execució de l’obra a partir d’un model esta-
dístic basat en tipus funcionals i cost total previst, contrastat amb 
milers de projectes reals. 

 
Càlcul automàtic del termini 

Estimació de la durada d’activitats 
Presto proporciona diverses estimacions automàtiques per a la dura-
da de cada activitat, permetent obtenir ràpidament una planificació 
aproximada. 

Estimació en funció de la producció 
La producció diària indica la quantitat de la unitat d’obra que 
s’executa en un dia per un equip i es pot introduir lliurement. Als con-
ceptes amb descomposició, el programa suggereix el valor de la pro-
ducció diària en funció dels rendiments de la ma d’obra i de la ma-
quinaria. 

 
Ajuda al càlcul de la producció diària 

Aplicant la producció a la quantitat total, Presto obté la durada total 
en dies de treball, per a un sol equipo. 

Estimació per cost total o cost de recursos 
Presto obté una altre estimació de la durada per a qualsevol concep-
te amb cost, tingui o no descomposició, aplicant un model matemàtic 
exclusiu, en funció del seu cost, del termini total de l’obra i d’un coefi-
cient de simultaneïtat personalitzable. 
Si el concepte te descomposició aquest procediment genera una no-
va estimació, basada en els costos relatius dels recursos del concep-
te i de l’obra. 
Les durades obtingudes s’aproximen molt als terminis reals 
d’execució i es poden usar com a aproximació per a obtenir una pla-
nificació ràpida, que es pot ajustar posteriorment amb les altres pos-
sibilitats del programa. 
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Estimacions de la durada per producció, per cost i equips resultants 

Per comparació entre la durada total per rendiments i el termini esti-
mat per costos s’obté el nombre d’equips que és necessari assignar 
a cada tasca per a que l’execució es realitzi en el termini desitjat. 

PROGRAMACIÓ DE LES TASQUES 
El diagrama de barres pot mostrar els capítols i les unitats d’obra que 
formant part del pressupost o les activitats assignades a línies 
d’amidament, de forma excloent o simultània.  
També poden figurar en el diagrama de barres els contractes, les 
operacions, els controls i qualsevol altre tipus de concepte, excepte 
les naturaleses bàsiques. Es poden retirar del diagrama conceptes 
aïllats, de qualsevol dels tipus. 
D’aquesta forma, l’estructura del pressupost es pot mantenir integra-
da amb la estructura de la planificació, existint conceptes que figuren 
en les dues o conceptes específics en cada una d’elles. 

Comportaments 
Cada concepte del diagrama de barres es pot associar a un tipus de 
comportament. 

TIPUS CÀLCUL DE LES DATES PER DEFECTE 
Resum Engloba les dates dels conceptes inferi-

ors 
Capítols 

Calculades Les dates depenen de les precedències 
i les durades 

Activitats 
Contractes 

Planificació  
econòmica 

Pren les dates dels mesos que tenen 
quantitats planificades 

Unitats d’obra 

Del superior S’adapten a les dates del concepte su-
perior 

Operacions 

 
Amb independència del comportament, una data o les dues es podes 
bloquejar per a assignar-les a una data fixe. 
Amb els comportaments per defecte: 

o Les unitats d’obra agafen les dates de la planificació econòmica 
o Les activitats es calculen en funció de durades i precedències 
o Las operacions i els controls del sistema integrat de qualitat 

QMASS s’adapten a les dates dels capítols als quals pertanyen 
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Unitats d’obra associades a la planificació econòmica 

Enllaços 
Els enllaços es creen gràficament sobre el diagrama i es poden con-
sultar i modificar en la taula de precedències. 

 
Taula de precedències 

S’admeten enllaços dels següents tipus. 

ENLLAÇ  SIGNIFICAT 
Final-Inici La successora només pot començar si ha acabat 

l’antecessora 

Inici-Inici La successora no es pot iniciar abans que la ante-
cessora 

Final-Final La successora no pot acabar abans que la ante-
cessora 

Enllaç doble Combina un enllaç Inici-Inici i un enllaç Final-Final 
 
Tots ells admeten un cavalcament o desfasament entre les dues acti-
vitats. L’enllaç doble, no suportat per altres programes de gestió de 
projectes, redueix el nombre d’activitats que és necessari incorporar 
al diagrama, dons que permet programar dues tasques en paral·lel, 
evitant complicades cadenes entrellaçades amb nombroses activitats 
petites.  

 
Enllaç doble 

Es pot utilitzar, per exemple, per a executar la pintura després dels 
guixos o per a introduir les canonades després de l’excavació d’una 
rasa. 
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Per a agilitzar la creació del diagrama existeixen possibilitats molt 
útils: 

o Enllaçar una tasca amb una de tipus resum, afectant a tots els 
sues inferiors. 

o Crear automàticament enllaços entre un grup de tasques 
consecutives, o entre diverses tasques i una altra. 

CÀLCUL DE DATES 
Cada cop que hi ha un canvi que afecta als resultats, Presto calcula 
les dates de les tasques que depenen de les durades i les precedèn-
cies i assigna posteriorment les dates de les altres tasques, en funció 
del seu comportament. 

 
Dates i folgances 

Pera  cada tasca es mostra: 
o Data més primerenca possible d’inici i de finalització. 
o Últimes dates possibles per a l’inici i la finalització, sense 

afectar a cap altre tasca. 
o Última data possible per a l’inici i finalització, afectant a altres 

tasques però no al final de l’obra. 
o Nombre de dies laborables des de l’inici de l’obra fins a l’inici i 

el final de la tasca. 
Es calculen també totes les folgances: 

FOLGANÇA DEFINICIÓ 
Interna Diferencia positiva o negativa entre la durada de 

l’activitat i els dies laborables entre les seves dates plani-
ficades 

Davantera Temps disponible per a començar una activitat sense 
afectar al final de l’obra 

Darrera Temps disponible per a finalitzar l’activitat sense afectar 
al final de l’obra 

Lliure davantera Temps que es pot retardar l’inici d’una activitat sense 
afectar a l’inici més proper de l’activitat següent 

Lliure darrera Temps que es pot retardar el final d’una activitat sense 
afectar a l’inici més proper de l’activitat següent 

Intermèdia Temps que es pot interrompre la realització d’una activi-
tat, o incrementar la seva durada 

Total Temps que es pot retardar una activitat afectant a altres 
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FOLGANÇA DEFINICIÓ 
activitats però no al final de l’obra 

 
A cada enllaç te assignat un valor que indica si es crític per davant o 
per darrera, o si no es pot complir degut a les restriccions imposades 
a l’activitat. 

VISUALITZACIÓ 
Els elements que apareixen al diagrama de barres es poden selecci-
onar, mostrant només las tasques de tipus resum, totes les tasques 
planificades o les que s’han retirat de la planificació. 
S’utilitzen codis de colors per a diferenciar: 

o Tipus de comportament 
o Activitats i enllaços del camí crític 
o Dates i folgances  

Es marquen també les dates d’inici i final d’obra, la data actual i les 
dates que delimiten les successives fases. 

 
Opcions de visualització 

Les icones de la capçalera defineixen la informació visible en la fines-
tra del diagrama. 

o Obrir o tancar el marc amb les barres 
o Veure la finestra subordinada de precedències 
o Augmentar o reduir l’escala temporal de dates 
o Veure les fletxes d’enllaços 
o Veure les barres de dates estimades, dates reals i folgances 
o Veure marques en les dates de canvi d’estat d’aprovació 

 
Diagrama amb activitats, dates estimades, folgances i la finestra de prece-
dències 

A l’alçada de la barra de cada tasca es pot visualitzar qualsevol camp 
de Presto relatiu a la mateixa: 
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o Un camp del concepte, com el resum o el preu 
o Un valor periodificat per fases, com les quantitats o imports 

planificats, certificats o executats 
Els dos camps poden contenir expressions definides per l’usuari, i 
per tant es pot veure de manera sobreposada al diagrama qualsevol 
informació continguda al pressupost. 

Finestra de llistat de barres 
Aquesta finestra mostra una llista amb una selecció de conceptes del 
diagrama de barres, fora de l’estructura jeràrquica, ordenats i filtrats 
per qualsevol criteri. 
En el marco dret es pot activar les mateixes possibilitats de visualit-
zació del diagrama de barres, excepte la visualització dels enllaços 
entre tasques. 

 
Llistat de tasques planificades, ordenades per durades 

Els esquemes predefinits mostren les tasques de tipus resum, les 
tasques planificades amb diferents combinacions de columnes, les 
tasques crítiques, les tasques de cada tipus de comportament i les 
tasques excloses de la planificació. 

IMPRESSIÓ 
El diagrama de barres es pot imprimir: 

o Amb informes a base de franges verticals, que permeten 
utilitzar impressores de qualsevol amplada 

o En una sola pàgina de qualsevol grandària, en format PDF. 
L’opció d’informe automàtic, disponible en totes les finestres de Pres-
to, imprimeixen el diagrama tal i com es visualitza a la pantalla, amb 
els seus camps numèrics sobreposats i columnes visibles. 
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Impressió en qualsevol format 

El sistema de disseny d’informes conte un control especial per a defi-
nir les propietats d’impressió de les barres. 

 
Altres informes generen informació auxiliar, com les relacions de pre-
cedències, les tasques i els seus recursos. 

  
Precedències 
Calendari a Excel 
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Tasques 
Tasques i recursos 

UTILITZACIÓ DELS RESULTATS 
A més d’obtenir les dates i les folgances de la planificació, els resul-
tats del diagrama de barres es poden utilitzar com a base per a nom-
brosos processos de Presto. 

Generar la planificació econòmica 
Presto pot aplicar les dades del diagrama de barres per a generar la 
planificació per fases o mesos, com es descriu a "Planificació eco-
nòmica", repartint la quantitat de cada unitat d’obra entre els dies 
laborables que transcorren entre les seves dates estimades d’inici i 
final per a obtenir les quantitats mensuals.  

Càlcul i harmonització de recursos 
Els recursos necessaris per a executar l’obra es poden calcular per 
dies, més detallat que el càlcul per fases, en funció de la planificació 
econòmica, i complementari del desglossament per activitats. 
En aquest cas, es calculen els recursos necessaris per a executar les 
diferents unitats d’obra segons la descomposició del pressupost i de 
l’objectiu de cost, i s’assignen a dies laborables com es descriu en 
l’apartat anterior. 
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Càlcul de recursos per dies, mesos i anys en funció del diagrama de barres 

Els resultats es poden veure per conceptes i per dates: 
o En la finestra de conceptes es mostra el consum de cada 

recurs per dies, mesos i anys. Per a anivellar el consum d’un 
recurs es pot modificar qualsevol data del pressupost o del 
diagrama de barres que l’afecti, podent observar la repercussió 
del canvi en aquesta finestra. 

o A les finestres d’agenda i dates es mostres tots els recursos 
necessaris a cada dia, mes i any.  

Aquests resultats es pot utilitzar per a generar histogrames de carre-
ga d’equips o de ma d’obra i per a calcular els contractes. 

Exportació 
Presto pot generar fitxers en el format nadiu de Microsoft Project o en 
el format XML, suportat per Primavera i altres programes de gestió 
de projectes. 
En funció dels mòduls de Presto disponibles i de la informació con-
tinguda en el pressupost, s’exporta l’estructura de capítols i partides, 
els recursos materials i laborables, les durades, les hores totals dels 
recursos de tipus laboral, les precedències, les dates calculades i el 
percentatge certificat. 

Seguiment de dates reals 
Un cop iniciada l’execució es poden introduir les dates reals d’inici i 
final de cada tasca.  
Presto pot re-calcular les dates estimades de les tasques pendents 
d’execució per a tenir en compte la situació de les tasques en les que 
s’ha introduït una data real d’inici o final. 
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ENLLAÇ AMB 
PRIMAVERA 
L’enllaç de Presto amb aquest programa de planificació permet apro-
fitar la informació que conte per a realitzar el pressupost i la certifica-
ció de la manera utilitzada habitualment en la construcció. 

Les diferencies entre la planificació temporal i la econòmica i la 
importància d’utilitzar un programa específic com Presto per a la 
gestió d’ingressos i costos es descriuen a “Presto a l’etapa de pla-
nificació”. 

L’enllaç es basa en tres processos: 
• La generació d’un pressupost per unitats d’obra a partir de la 

informació de les activitats. 
• La generació de les certificacions per unitats d’obra a partir de 

l’avenc de les activitats.  
• L’exportació a Primavera o a Microsoft Project del pressupost, 

com a base per a preparar una planificació més detallada. 
La flexibilitat d’aquest desenvolupament, inclòs a Presto planificació 
temporal, permet afegir noves funcions a mesura que siguin necessà-
ries en els projectes que es realitzen amb aquesta metodologia. 

Generació del pressupost 
Presto recupera la informació continguda en un projecte de Primave-
ra, convertint-la en un pressupost. 

o Els capítols i subcapítols que formen la  EDT, Estructura de 
Desglossament de Treball. 

o Les activitats i la seva assignació a capítols. 
o Els recursos de ma d’obra (Labor), maquinaria (NonLabor), 

materials (Materials) i altres despeses (Expenses), que 
s’assignen a les naturaleses equivalents de Presto. 

 
Estructura de Desglossament de Treball EDT 
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S’importen totes les activitats, inclosos les fites (Milestones) i les de 
tipus resum (Summary), que queden identificades a Presto mitjançant 
colors. Per a facilitar el treball quan només es requereix treballar amb 
el pressupost, la importació es pot limitar a les activitats que tenen 
cost. 
Els períodes financers es converteixen en fases de certificació i 
s’importen tots els altres paràmetres necessaris per a que coincidei-
xin els costos i els temps en ambdós programes, com la data d’inici 
del projecte, el preu de defecte de les hores de ma d’obra, les hores 
laborables del dia i els dies del mes.  

Planificació temporal 
Les dades de la planificació temporal es poden recuperar de diverses 
formes: 

o Les durades i les precedències tal i com estan definides, si es 
desitja comprovar o modificar aquesta informació des de 
Presto. 

o Les dates estimades d’inici i final, primerenques i tardanes, que 
es poden mantenir bloquejades a Presto per a evitar la seva 
alteració.  

o Les dates estimades originals (Target), necessàries quan l’obra 
s’ha iniciat, perquè Primavera descarta les dates estimades 
anteriors al dia de la data (Data date). 

S’importen a més les dates reals d’inici i final, si existeixen, i el per-
centatge d’avenç, que s’aplica al pressupost per a calcular la certifi-
cació a origen. 

 
Planificació econòmica generada per Presto 

Al pressupost resultant se l’hi poden aplicar totes les possibilitats de 
Presto, com la generació de les certificacions provisionals per mesos, 
l’estimació dels recursos i el nombre d’equips necessaris i la planifi-
cació financera. 

Generació de les certificacions 
Aquesta opció permet generar les certificacions mensuals 
d’ingressos per a facturar al client a partir de l’avenç introduït a la 
planificació. 
El procés està dissenyat per a extreure la informació de projectes 
encara que les activitats de la planificació no tinguin cap relació amb 
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les unitats d’obra certificables del pressupost, sense necessitat de 
reestructurar-la prèviament o de realitzar cap canvi en ella. 

o Les activitats de la planificació que no existeixen com a unitats 
d’obra creen a conceptes de tipus activitat de Presto. 

o L’import de la certificació a origen es calcula a partir de l’avenç, 
ja sigui per percentatge (Physical) o per durada. 

o L’import de la certificació actual s’obté per diferencia entre 
l’import a origen i l’import certificat anteriorment per a aquesta 
mateixa activitat. 

o Els imports es converteixen en quantitats en funció del preu 
unitari del pressupost. 

El resultat crea una línia d’amidament amb la quantitat a certificar en 
la fase actual, associada a l’activitat i a la unitat d’obra escollida. 
La finestra intermèdia d’importació d’amidaments, comú a altres tas-
ques de Presto, mostra aquestes línies per a revisar-les abans 
d’integrar-les definitivament en el pressupost. Cada línia conte els 
camps d’identificació que provenen de la planificació, la quantitat i 
l’import. Es calcula també l’import total de la certificació continguda 
en les línies importades. 

 
Associació d’activitats a unitats d’obra 

Quan s’importa per primer cop una quantitat certificada d’una activitat 
es necessari indicar en aquesta finestra la unitat d’obra a la que cor-
respon. Les successives importacions aquesta correspondència es 
realitza automàticament a la última unitat d’obra a la que s’hagi asso-
ciat l’activitat, i es pot modificar si es necessari. 
Es poden associar diverses activitats a la mateixa unitat d’obra. Si 
una activitat s’ha de certificar en una mateixa fase en diverses unitats 
d’obra, l’import ha de ser subdividit posteriorment. 
Es calculen també els imports certificats per a cada fase de les activi-
tats originals per a facilitar la comprovació de tots els valors i per a 
detectar i corregir qualsevol diferencia. 
Les línies que provenen de la planificació es marquen amb un origen 
específic, queden identificades per a aplicar per separat qualsevol 
funcionalitat de Presto. 
El procediment permet certificar en Presto imports que no provenen 
de la planificació i viceversa, mantenint una diferencia controlada 
entre els dos valors, si és necessari: 

o Els imports introduïts directament a Presto no afectaran al 
càlcul de la certificació que prové de la planificació, encara que 
estiguin assignats a les mateixes unitats d’obra i activitats. 
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o Les activitats de la planificació que presenten avenços però no 
es desitgen certificar temporal o definitivament es poden 
assignar a unitats d’obra anul·lades, de manera que es pugui 
obtenir l’import total per a la seva comprovació. 

 
Certificació amb desglossament per activitats 

El resultat de la importació és directament utilitzable per a generar els 
documents de certificació al client. 

Exportació del pressupost 
Si el pressupost s’ha realitzat abans de la planificació, com és habi-
tual, es pot exportar el seu contingut en formats reconeguts per Pri-
mavera i Microsoft Project per a aprofitar-lo com a base del diagrama 
de barres. 


