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

Presto és un tipus de programa molt específic, dedicat a la gestió del 
cost en un projecte de construcció. 
Presto s’utilitza en totes les fases del projecte: 

o Estimació del cost en l’etapa de projecte 
o Planificació del cost  
o Gestió del cost durant l’execució 

En totes les fases es tenen en compte els diferents punts de vista de 
l’equip de projecte, per part del client, i de l’empresa constructora. 

Estimació del cost 
Presto està dissenyat específicament per a crear i mantenir el pres-
supost d’un projecte d’edificació o d’obra civil. 
La base del pressupost és un arbre que incorpora tots els compo-
nents del projecte, des dels capítols i les unitats d’obra fins als recur-
sos materials i laborals, que s’acostuma a denominar EDT, Estructu-
ra de Desglossament de Treballs (WBS, Work Breakdown Structure). 
L’estructura de la EDT és completament lliure, sense límit al nombre 
de nivells i a l’organització dels conceptes. Es proporcionen plantilles 
per a les classificacions més habituals, com MasterFormat, Uniformat 
i les normes europees DIN 276. El sistema de codificació de concep-
tes és també lliure, i es genera automàticament l’índex decimal quan 
és necessari, en funció de la posició. 

 
Tots els conceptes, en una estructura de Desglossament del Treball comú 

Totes les opcions de visualització i edició del programa es poden 
aplicar a tots els elements de l’arbre, sigui quin sigui el seu nivell i la 
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seva naturalesa, amb les mínimes restriccions que siguin necessàri-
es en cada cas. 
Presto gestiona sense dificultat pressupostos amb centenars o milers 
d’unitats d’obra, disposant de funcions especialitzades per a navegar 
per arbres de qualsevol grandària i per a editar la informació, afegint, 
modificant o eliminant els seus components. 
Per a facilitar l’aprenentatge i l’ús  intuïtiu, Presto incorpora els criteris 
dels programes més habituals de Windows, proporcionant un entorn 
de treball familiar i eficient des del primer moment. 

Reutilització de la informació digital 
L’objectiu principal de Presto en aquesta fase del projecte és reutilit-
zar la informació entre els diferents documents de Presto, ja siguin 
del mateix o diferent autor, o entre bancs de preus i pressupostos. 
Per això, l’estructura dels bancs de preus creats amb Presto és la 
mateixa que la dels pressupostos, facilitant l’intercanvi d’informació 
en els dos sentits, de forma que és pot composar un nou pressupost 
reutilitzant conceptes d’altres pressupostos anteriors i de bancs de 
preus, i viceversa, copiant conceptes dels pressupostos per a crear 
un banc de preus. 
Es pot copiar, arrossegar o moure entre pressupostos conceptes 
aïllats o per nodes jeràrquics complets, de qualsevol nivell. La infor-
mació s’integra amb el pressupost de destí mantenint la prioritat de 
les dades existents. Les dades es poden actualitzar selectivament 
respecte d’altres pressupostos o bancs de preus, per exemple, per a 
reflectir uns nous preus. 

 
Copia directa de conceptes del banc de preus al pressupost 

Presto pot importar els bancs de preus per a la construcció habituals 
en molts països, a fi d’utilitzar el seu contingut com a referencia per a 
composar nous pressupostos. A mesura que apareguin nous bancs 
de preus s’afegeixin els sistemes d’importació corresponents. 
A més de la possibilitat de copiar i enganxar informació, els diferents 
processos d’importació poden comprovar, editar, filtrar i valorar les 
dades rebudes abans d’inserir-los definitivament en el pressupost, 
per exemple, quan es reben amidaments de models BIM o certifica-
cions realitzades per altres agents del procés. 
Presto importa dades de programes com Microsoft Project i Primave-
ra, inclòs tots els conceptes de la EDT, els recursos i els costs, recu-
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perant també las dates fonamentals de cada activitat per a utilitzar-
les en la planificació econòmica d’ingressos i despeses. 

Un model flexible i compartit 
L’estructura de taules i camps i totes les operacions necessàries per 
a compondre i calcular el pressupost estan predefinides, seguint un 
model econòmic de quantitats i preus que recull les formes de pres-
supostar i certificar utilitzades en el sector de la construcció en la 
majoria dels països, tant en projectes privats com públics. 
Aquesta pre-definició, a mes d’optimitzar el temps dels professionals i 
evitar errors, proporciona un entorn compartit d’intercanvi 
d’informació entre els agents que és impossible quan es treballa amb 
fulls de càlcul i altres sistemes que necessiten una programació o 
adaptació prèvia. 
Al mateix temps, Presto disposa de gran flexibilitat per a adaptar-se a 
la forma de treballar de diferents projectes i usuaris.  

 
Descomposició amb diverses naturaleses, altres unitats d’obra i percentat-
ges 

Per exemple, en la estructura de costos de les unitats d’obra es pot 
afegir qualsevol nombre de recursos de diferents naturaleses, com 
ma d’obra, maquinària i materials, amb els seus comportaments es-
pecífics. Aquests recursos poden tenir les seves quantitats i preus, o 
representar percentatges, afectant a tots els altres recursos o a una 
part d’ells, i poden ser iguals o diferents en cada unitat d’obra. 
Es poden afegir automàticament els percentatges de sobre cost ade-
quats a cada forma de contractació i abonament. com les despeses 
indirectes, aplicables a nivell de la unitat d’obra, i les despeses gene-
rals i el marge de benefici, aplicables al pressupost en conjunt. 
El nombre de decimals de les diferents variables de quantitats i preus 
i els altres paràmetres que afecten al càlcul son definibles per a 
adaptar-se a nombroses formes diferents d’operar amb els preus. 

Personalització 
L’entorn de treball es pot personalitzar, canviant els tipus de lletra, 
colors, directoris de treball, el nombre i disposició de les finestres 
principals i secundaries, així com las pestanyes obertes i altres cos-
tums personals. 
En cada finestra de treball es disposa d’esquemes predefinits per a 
les tasques més habituals, però es pot modificar la combinació de 
columnes editables i visibles i afegir noves columnes amb camps 
d’usuari. 
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Aquests nous camps es defineixen amb expressions que poden ac-
cedir a totes les variables i funcions del programa, i s’utilitzen en 
molts components del programa, com informes i filtres de selecció. 
Les expressions creades es poden guardar i reutilitzar en altres 
obres. 
S’entrega una gran col·lecció d’informes predefinits, que es basen en 
un disseny completament obert, i per tant, es poden modificar fàcil-
ment, tant en la estructura de selecció d’informació i en els càlculs 
com en la presentació i el format. Presto pot crear automàticament un 
informe amb la mateixa selecció d’informació visible en pantalla, que 
es pot modificar posteriorment per a ajustar-lo més a les necessitats. 
També es pot crear informes completament nous. 

  
Amidaments i Pressupost 
Conceptes bàsics per naturaleses 

Es pot inserir en qualsevol informe el contingut de la capçalera i el 
peu de pàgina d’altres informes, amb les seves expressions i imat-
ges, per a personalitzar ràpidament amb facilitat tota la col·lecció 
d’informes de l’estudi o l’empresa. 
Qualsevol llista d’elements visibles en pantalla, como una taula com-
pleta, una selecció o un rang de files i columnes, es pot exportar di-
rectament a Excel. Si s’exporten sobre un full d’Excel que ja conte 
expressions o gràfics, aquests s’apliquen immediatament a la infor-
mació rebuda, i això permet dissenyar fulls Excel per a crear presen-
tacions o realitzar càlculs complementaris als incorporats a Presto i 
aplicar-los a qualsevol obra. 
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Resultat d’una exportació directa de Presto a un full Excel predefinit 

El conjunt complet d’informació d’un pressupost es pot exportar i re-
importar d’una base de dades Access de Microsoft per a realitzar 
operacions globals amb les dades que no estiguin contemplades en 
el programa. 
Aquestes possibilitats de personalització afecten a l’aparença, a la 
visualització de dades, a la generació de resultats i a la comunicació 
amb altres programes, però en cap cas alteren l’estructura o el signi-
ficat dels camps, de manera que el contingut dels pressupostos dels 
diferents usuaris de Presto sempre es pot intercanviar, parcial o to-
talment, sense perdre informació i sense que s’alterin els resultats. 

Anàlisi detallat de les quantitats 
A diferencia d’altres programes genèrics de gestió de projectes, Pres-
to calcula l’import de cada unitat d’obra com el producte d’una quanti-
tat per un preu unitari. D’aquesta forma es pot gestionar el projecte 
per a qualsevol sistema de contractació i abonament, amb amida-
ment obert o amb preus tancats. 
A més, aquestes quantitats es poden desglossar mitjançant línies 
d’amidament, amb el grau de detall que sigui convenient.  
La funció original d’aquestes línies és identificar cada component del 
projecte en el pressupost, en el model gràfic i en l’obra construïda, 
per a comprovar el pressupost i per al seu abonament en fase 
d’execució. 
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Línies d’amidament, amb activitats i dimensions 

Si s’utilitzen programes BIM com Allplan o Revit és poden generar a Presto 
les línies d’amidament que corresponguin a les entitats gràfiques del model 
digital, agrupades per les seves unitats d’obra. Es poden identificar gràfica-
ment en el model BIM aquests elements marcant les línies d’amidament a 
Presto. 

Les línies d’amidament son fonamentals per a la gestió del cost du-
rant l’execució, dons també s’utilitzen per a introduir amb el detall 
desitjat la planificació temporal, l’execució i la certificació de la unitat 
d’obra. Si s’assigna a l’estat d’aprovació del pressupost, permeten 
controlar els canvis posteriors al contracte. 

Un pressupost amb tres dimensions 
L’estructura del pressupost, que agrupa les unitats d’obra per oficis o 
capítols, es complementa a Presto amb l’ús  de les activitats, que 
poden representar tasques, zones, subsistemes o parts del projecte i 
que permeten obtenir una reclassificació del pressupost, amb la ma-
teixa informació però agrupada de diferent manera. 
Les activitats s’assignen a nivell de línies d’amidament, i per tant una 
unitat d’obra es pot descompondre en diverses activitats i una matei-
xa activitat pot formar part de diverses unitats d’obra.  
L’ús  d’activitats permet una visió en dues dimensions de l’obra, 
completament integrades, que inclou dues visions simultànies, el 
punt de vista dels professionals i les empreses constructores, neces-
sari per al control de la contractació, l’execució i els costes, i la funci-
onal, per subsistemes o parts de l’edifico, més útil per al client final. 
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Desglossament per activitats 

Tots els valors del pressupost que s’obtenen per als nivells superiors 
de la EDT es calculen també desglossat per activitats, com els costos 
per naturaleses o per estats d’aprovació del pressupost i els recursos 
necessaris per a contractar i executar l’obra.  
Quan s’inicia la construcció, els imports de la planificació, l’execució i 
la certificació van quedant desglossats també per dates, generant 
així una visió triple dels valors necessaris per a gestionar els costos: 

o Per oficis i unitats d’obra 
o Per sectors o activitats 
o Per dies, mesos i anys 

Un sistema d’informació 
Tota la informació del pressupost està inclosa en un únic fitxer. 
Els conceptes tenen dades complementaries als valors econòmics, 
com codis d’identificació, unitat de mesura, resum, un text descriptiu 
il·limitat, divisa i data. A més, cada concepte pot tenir associat qual-
sevol nombre i tipus de fitxers, tal com altres textos, fotografies i grà-
fics, que es poden visualitzar dins de Presto, i plànols DWG, fulls 
Excel o documents PDF, que requereixen disposar dels seus corres-
ponents programes. 
En la mateixa EDT s’hi poden incorporar elements que no formen 
part del pressupost, que es poden anular temporalment per a analit-
zar diferents variants, i altres tipus de conceptes, com procediments 
de bones pràctiques ambientals, controls de qualitat o riscos de se-
guretat i salut. Aquests conceptes queden associats al mateix recurs, 
unitat d’obra o capítol al que corresponen, totalment integrats amb el 
pressupost. 
Els agents de la edificació poden formar part també de la EDT, de 
manera que les seves dades es poden utilitzar per a generar la do-
cumentació de l’obra, assignar responsables o utilitzar-los com a ba-
se per a altres processos, en etapes posteriors del projecte. 
Presto pot consultar i totalitzar les dades de tots les pressupostos i 
obres disponibles enllaçant-les en una obra central, que pot tenir 
qualsevol estructura de nivells i agrupacions. 
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Pressupost integrat de totes les obres en curs, per estats d’aprovació 

En aquesta obra es mantenen actualitzats tots els imports significa-
tius de cada obra per separat i totalitzats pels grups desitjats. Les 
dades periodificades es consoliden per dies, mesos i anys. L’obra 
central incorpora també les dades dels agents que han intervingut en 
cada obra, com el client o els col·laboradors del projecte, i això la 
converteix també en una agenda de contactes. 
El resultat és un panel de control exhaustiu, que es consulta de la 
mateixa manera que les obres aïllades i que agafa la informació de 
dades existents, sense necessitat d’una homogeneïtzació o coordi-
nació prèvia. 
Es pot importar a aquesta obra central selectivament els conceptes 
que figuren en les obres aïllades, d’una o diverses naturaleses, amb 
els seus preus, quantitats utilitzades i altres característiques, i per 
això, actua també com una base de dades de referencia per a localit-
zar i consultar o reutilitzar conceptes. 

Globalització 
A més de les nombroses possibilitats de personalització de Presto 
per a adaptar-se a diferents necessitats, disposa de les opcions ne-
cessàries per a ser utilitzat en qualsevol entorn geogràfic o d’idioma. 
Tots els processos suportats per Presto compleixen les especificaci-
ons i estàndards internacionals, quan existeixen, com la norma ISO 
21500, Directrius per a la direcció i gestió de projectes (Guidance on 
project management).  
Es poden usar idiomes tant en l’entorn de treball com en les obres. 

o La interfície del programa està disponible en diversos idiomes. 
El sistema de traducció està obert per a incorporar altres 
idiomes o millorar les traduccions existents. 

o El suport d’idiomes per a les obres inclou la generació 
d’expressions numèriques o dates en lletra, els correctors 
ortogràfics i les rutines de guionet de síl·labes. 

Un avantatge exclusiu de Presto és la traducció automàtica de pres-
supostos, utilitzant els serveis de traducció de Google, que es com-
pleta amb un diccionari personal de excepcions. 
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Aquests sistema, que va millorant amb el temps, permet convertir els 
textos d’un pressupost rebut en qualsevol idioma en un pressupost 
perfectament comprensible. En sentit invers, el resultat de la conver-
sió a un altre idioma permet la seva entrega després de la seva revi-
sió per un professional. 

 
Pressupost traduït automàticament per Presto 

Els informes son especialment fàcils d’adoptar pel propi usuari o amb 
la col·laboració de Soft i/o distribuïdors a tot tipus de necessitats, tant 
per a obres públiques com privades. Poden contenir els textos en 
més d’un idioma, imprimint-se automàticament en l’idioma de l’obra 
en curs. 
Es suporten pressupostos amb conceptes en divises diferents, realit-
zant-se la conversió a la divisa del concepte superior de la EDT quan 
és necessari. La taula de conversió és específica de cada projecte. 

Després del projecte 
L’estimació del cost en la etapa de projecte continua amb la planifi-
cació econòmica i la gestió del cost durant l’execució, tal com es 
descriu en altres documents. 
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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 
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AMIDAMENTS 
Els enllaços amb programes de CAD es descriuen a la secció 
"Amidaments amb programes de CAD". 

Presto permet cubicar o desglossar la quantitat estimada de cada 
unitat d’obra en un nombre il·limitat de línies d’amidament. 

Els amidaments en fase de projecte 
La finalitat de les línies d’amidament en aquesta fase es identificar i 
quantificar els diferents components del projecte. 

 
Línies d’amidament amb els camps més utilitzats en la fase de pressupost 

Per això s’utilitzen els següents camps: 
o Una activitat, per a re classificar el pressupost per conceptes 

diferents a les unitats d’obra i els capítols 
o Un comentari, per a facilitar la localització de l’element en els 

plànols i posteriorment a la pròpia obra, durant l’execució 
o La quantitat, expressada tradicionalment com el producte del 

nombre d’unitats iguals i tres columnes de dimensions 
o Una fórmula o expressió, que permet calcular la quantitat de 

forma diferent del producte de les dimensions, o incorporar 
referencies a l’amidament d’altres unitats d’obra 

o Altres camps de dades, utilitzats especialment quan es 
recuperen amidaments de programes de CAD 

El desglossament de les quantitats estimades de cada unitat d’obra 
en línies d’amidament es opcional. 

En fase d’execució 
El desglossament en línies d’amidament permet a més planificar 
l’execució i realitzar el seguiment de les certificacions durant 
l’execució de l’obra. 

o Assignant l’estat d’aprovació del pressupost. 
o Assignant una fase de planificació, d’execució i de certificació 

Aquestes possibilitats es descriuen en els documents sobre planifica-
ció, certificació i gestió del projecte. 
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RECURSOS PER A LA INTRODUCCIÓ 
D’AMIDAMENTS 
L’experiència dels usuaris ha permès incorporar nombroses funcions 
per a optimitzar els amidaments. A més de tots els recursos disponi-
bles en les taules de Presto, tals com copiar, operar i aplicar criteris 
d’ordenació, es disposa de funcions específiques per a treballar amb 
amidaments: 

o Les dades s’introdueixen utilitzant qualsevol combinació de 
columnes de dimensions, inclús en les diferents línies d’una 
mateixa unitat d’obra 

o Es pot inserís línies de sots-total manualment o crear sots-
totals automàtics en funció de les activitats utilitzades. 

o La casella de suggerir presenta en els camps de dimensions 
els valors diferents utilitzats en les línies precedents 

o Les columnes no utilitzades es poden protegir per a impedir 
l’escriptura, sense ocultar-se 

La quantitat amb el resultat de cada línia d’amidament es pot introduir 
directament, sense utilitzar camps de dimensions. Aquestes colum-
nes s’amaguen en molts esquemes predefinits, per a facilitar el tre-
ball. 
La funció de desdoblar duplica una línia, desglossant un dels camps 
de dimensions en dos valors i mantenint el resultat total. 

Fórmules d’amidament 
L’ús de fórmules permet introduir en les columnes de dimensions els 
valors que siguin més convenients per a definir els elements mesu-
rats, en lloc de la longitud, l’amplada i l’alçada, obtenint-se línies 
d’amidament més fàcils d’introduir i de comprovar visualment. 
Les fórmules poden contenir les expressions matemàtiques habituals 
i les següents funcions: 

o Valor absolut i arrel quadrada  
o Funcions trigonomètriques 
o Àrees de les series de perfils IPE, IPN, UPN, HEA, HEB, HEM i 

L, en funció de les seves dimensions 
o Pes de rodons d’acer en funció del diàmetre 

Es subministren predefinides les expressions més habituals. 

 
Fórmules predefinides  
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Es pot associar una fórmula a línies aïllades o al concepte complet. 
En aquest cas, es pot substituir el nom que apareix en la capçalera 
de cada columna i en els informes per un terme més representatiu. 

Transferències d’amidament 
La realització dels amidaments es molt més àgil i eficient si es reuti-
litzen els resultats d’unes unitats d’obra en d’altres. La transferència 
d’amidaments amb Presto és completament dinàmica, de manera 
que els canvis en la unitat d’origen repercuteixen immediatament en 
les quantitats de la unitat de destí. 
Les línies de transferència es poden substituir posteriorment pel con-
junt de línies referenciades, si es desitja imprimir els amidaments 
amb tot el seu detall o realitzar el seguiment de l’execució, dons 
l’estat dels amidaments pot ser diferent en la unitat d’obra d’origen i 
en la de destí. 
Una línia d’amidament es pot referir a l’amidament global d’una altra 
unitat d’obra o a l’amidament parcial assignat a una activitat concreta. 

 
Valors utilitzables en les transferències d’amidament 

Per a agilitzar encara més l’amidament, Presto calcula un conjunt de 
quantitats auxiliars per a cada unitat d’obra: 

o Suma per separat dels valors de cada columna 
o Valor més repetit en cada columna (moda) 
o Perímetre en planta i de la cara frontal 
o Superfície horitzontal, de la cara frontal o lateral de tots els 

elements amb tres dimensions 
o Suma de descomptes 

Gracies a aquests valors es poden realitzar transferències que no es 
basen en quantitats totals, per exemple, aprofitar la longitud total dels 
envans per a mesurar els entornpeus o les dimensions dels seus 
forats per a mesurar les fusteries. 
Una altre utilitat es comprovar ràpidament la relació entre els amida-
ments de totes les unitats d’obra, dons aquests valors estan sempre 
actualitzats i visibles per a totes elles. 

OPERACIONS AMB ELS AMIDAMENTS 

Reestructurar línies d’amidament 
Aquesta opció aplica diferents accions a les línies d’amidament: 

o Substituir les referencies a l’amidament d’una altre partida per 
les línies d’amidament completes. 
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o Convertir les quantitats planificades o certificades que hagin 
estat introduïdes globalment a nivell de fase en una o més 
línies d’amidament equivalents, que permeten utilitzar més 
possibilitats del programa. 

o Consolidar línies d’amidament similars, que es diferenciïn 
nomes en el nombre d’unitats o en un dels camps de 
dimensions, o que estiguin repetides en el pressupost i en una 
fase de certificació. Aquesta opció es pot aplicar selectivament 
sobre algunes línies o sobre la totalitat del pressupost. 

Integrar amidaments d’un altre origen 
El procés de comprovació de línies d’amidament, descrit a la secció 
"Gestió del projecte", permet incorporar selectivament a un pressu-
post línies d’amidament d’altres pressupostos, certificacions i fitxers 
originats per programes de CAD. 

Edició global d’amidaments 
La finestra global d’amidaments mostra totes les línies d’amidament 
del projecte.  

 
Finestra d’amidaments 

Els diferents esquemes permeten filtrar-la i ordenar-la amb diferents 
criteris. Seguint la funcionalitat habitual de Presto, es pot modificar en 
esta finestra qualsevol de les dades visibles i realitzar acciones glo-
bals, que es poden aplicar a totes les línies d’amidament de l’obra. 

ASSISTENTS D’AMIDAMENTS 
Aquests complements de Presto generen les línies d’amidament de-
tallades que corresponen a diferents components del projecte, en 
funció d’unes dades geomètriques generals i altres dades introduïdes 
per l’usuari, evitant una gran quantitat de treball repetitiu. 
Les respostes es guarden en el pressupost i les línies d’amidament 
generades queden identificades amb el origen de les dades, de for-
ma que en cas de modificació del projecte es poden eliminar les líni-
es i actualitzar-les sense que se dupliquin. 

Fusteries i acabats 
Definint els diferents tipus d’acabats dels locals i els forats del projec-
te, genera les línies d’amidament corresponents a una sèrie d’unitats 
d’obra relacionades. 
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Dades necessàries per a la definició d’un acabat tipus 

Només és necessari introduir l’àrea i el perímetre de cada local, el 
seu acabat i els tipus de forats.  

o En cada local es generen les línies d’amidament que 
corresponen al paviment entornpeu, sostre, cornisa, 
revestiment vertical, acabat vertical, griset i motllura.  

o Pera cada forat s’obtenen les línies d’amidament de rebuts, 
bastiments de base, fusteries, vidres, persianes, defenses o 
reixes, ampits, llindars o escopidors, brancals, llindes, 
carregadors i capialts. 

 
Línies d’amidament generades per l’assistent d’acabats i forats 

Es descompten els forats opcionalment, en funció d’una grandària 
mínima, i es poden afegir manualment els complements i correccions 
que siguin precisos. 

Estructures 
Aquest assistent crea les línies d’amidament d’unitats d’obra 
d’estructures de formigó i acer, a partir de les seves dimensions i de 
la selecció del material i el tipus constructiu.  

Forjats unidireccionals, bigues i pilars 
Genera els amidaments detallats d’encofrat, acer i formigó.  

Lloses inclinades 
 Genera a més l’esglaonat, l’entornpeu i les baranes. 
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Bigues de lligament, sabates i murs de contenció 
Genera a més els amidaments d’excavació, refinat i perfilat de pa-
raments verticals i horitzontals, l’estivació, el formigó de neteja i 
reblert, la impermeabilització, el drenatge i el reblert del extradós. 

Conjunts d’acer 
Calcula el peso total i la superfície a pintar de conjunts d’acer for-
mats per qualsevol combinació de rodons, mallats, platines, llan-
tes, barres quadrades i perfils laminats de totes les series de Ar-
celor. 

Els resultats d’aquest assistent son útils per a altres tasques: 
o Calcular quanties d’acer en peces de formigó armat 
o Consultar les àrees de les diferents series de perfils d’acer  
o Obtenir les dades necessàries per a replantejar una escala. 

INTEGRACIÓ D’AMIDAMENTS 
Aquest procés facilita la integració en el pressupost d’informació con-
tinguda en línies d’amidament que poden provenir de diferents orí-
gens: 

o Fitxers generats per programes de CAD o BIM 
o Obras de Presto generades par altres agents que contenen 

correccions o afegits al pressupost o a la planificació, o 
certificacions. 

La finalitat de l’opció és revisar per avançat la informació rebuda,  
verificar la seva adequació, conèixer l’impacte econòmic, filtrar-la o 
modificar-la, si fora necessari, i per últim integrar-la o afegir-la a 
l’obra assegurant-se de que no es modifiqui la resta de la informació 
existent. 
Es pot filtrar la informació de l’obra rebuda abans de la importació, 
seleccionant exclusivament les línies d’amidament que pertanyen a 
processos concrets: 

o Variacions respecte al pressupost i la planificació. 
o Informació de totes las certificacions 
o Dades de la certificació actual 

 
Processos: Comprovar línies d’amidament 
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Un cop importades, les línies es presenten en una finestra de com-
provació, que disposa d’esquemes predefinits per a facilitar la com-
provació de les línies importades, segons el seu origen: 

o Línies d’amidament genèriques 
o Amidaments que provenen de programes de CAD, tals com 

plànols DWG, Allplan i Revit. 
o Amidaments d’unitats d’obra no existents en el pressupost 
o Variacions sobre el pressupost, la planificació o la certificació  

Opcionalment, Presto compara les línies d’amidament de l’obra rebu-
da amb les existents a l’obra de destí, presentant només les línies 
que tinguin alguna diferencia en els seus camps. S’admeten diferen-
cies en tres tipus d’informació: 

o L’activitat assignada a la línia 
o L’estat d’aprovació 
o La fase de planificació o certificació 

La finestra d’importació indica per a cada línia el resultat de la com-
paració. 

Nova  
La línia d’amidament no existeix i s’afegirà a la seva unitat d’obra. 

Existent 
La línia existeix a l’obra original, però en la informació rebuda te 
diferent activitat, estat d’aprovació o fase de planificació o certifi-
cació. Es presenta també la informació que varia entre les dades 
rebudes i les existents. 

Eliminada 
La línia d’amidament està pressupostada, planificada o certificada 
a l’obra original però no a l’obra rebuda.  

En cada línia s’indica la variació de l’import de més o de menys que 
representa sobre el pressupost i en la capçalera es mostra la variació 
total del conjunt. 
A la finestra de comprovació es pot consultar, editar i eliminar les 
línies fins a deixar exactament el contingut que es desitja traspassar 
a l’obra. 

 
Integració d’una certificació 

El bloqueig del pressupost o de certificacions anteriors a l’actual, si 
està activat, impedeix que es variïn les dades corresponents, encara 
que l’obra rebuda contingui canvis. 
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AMIDAMENTS AMB 
PROGRAMES DE CAD 
Presto disposa de potents recursos per a extraure els amidaments a 
partir de models digitals CAD o BIM: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

62  Catàleg de Presto    

 

 
Amidaments generats a partir d’un model d’Allplan 

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

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

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

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

   
Línies d’amidament seleccionades a Presto i visibles a Revit 

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

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

 CAPÍTOL AUTOCAD ALLPLAN TIPUS 
E07 Murs 428 526 Mur 

E13 Fusteries 314 454 Vano + Macro 
3D 

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

E21 Sanitaris 438 455 Bloc 2D 

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

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

 
Llibreria de blocs dinàmics 

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

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

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

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

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

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

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

a acabats lineals 
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INTEGRACIÓ PRESTO I 
ALLPLAN 
Presto i Allplan s’integren amb un procés complet, orientat a les con-
dicions reals del treball a l’estudi de projectes. 

No és necessari que Presto i Allplan estiguin instal·lats en el ma-
teix ordenador.  

Presto genera catàlegs en el format d’Allplan a partir del pressupost 
del projecte o d’un banc de preus complet. 
L’usuari d’Allplan pot assignar codis d’aquest catàleg a les entitats 
del model gràfic, al crear-les o posteriorment. 

 
Allplan: selecció de la unitat d’obra en el catàleg generat amb Presto 

També es pot usar com a base del modelat la col·lecció d’assistents 
descrita més endavant, que ja estan pre-assignats a unitats d’obra. 
Allplan crea un fitxer amb tota la informació de les entitats mesura-
bles del model BIM, amb les dades d’identificació i les dimensions 
geomètriques de cada element, que es pot comprovar abans de la 
tramesa. 

 
Informe d’elements mesurats 

Presto importa aquest fitxer, generant les quatre columnes de dimen-
sions tradicionals i un comentari per a la localització. 
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El sistema d’importació de línies d’amidament de Presto permet con-
sultar, editar i filtrar les dades rebudes, abans d’incorporar-les defini-
tivament al pressupost. 

 
Finestra prèvia de comprovació  dels amidaments generats per Allplan 

Entre les possibilitats d’aquesta comprovació hi ha: 
o Consultar les línies d’amidament, tal i como es generaran, així 

com la resta del contingut del fitxer d’Allplan 
o Assignar unitats d’obra als elements que no en tenen, o 

modificar les existents 
o Editar totes les dades rebudes, amb els recursos habituals de 

Presto 
o Eliminar les línies que no es desitja traspassar 
o Conèixer l’impacte econòmic del fitxer en el pressupost, a partir 

dels preus de les unitats d’obra existents 
Un cop importades al pressupost, es poden actualitzar els conceptes 
respecte del banc de preus per a que adoptin el text, el preu i qualse-
vol altre informació que hi figuri. 
Si es realitzen importacions successives d’un mateix projecte, aques-
ta finestra permet comparar els nous amidaments amb els existents, 
informant dels canvis, de forma que es puguin substituir les dades 
anteriors o actualitzar-les, evitant duplicats. 
Les línies d’amidament que provenen d’Allplan queden identificades 
permanentment amb aquest origen i conserven en camps específics 
les dades de cada element, com el número unívoc d’identificació o la 
zona. 
Un informe de Presto crea un filtre per a Allplan basat en aquest nú-
mero que permet identificar gràficament els elements que correspo-
nen a una o a diverses línies d’amidament del pressupost. 

Un procés orientat al treball real 
El resultat es un procés natural i eficient, que aprofita l’experiència de 
Soft i dels usuaris de Presto per a tenir en compte les condicions 
reals del treball: 

o Els diferents professionals que realitzen el model BIM i el 
pressupost, i els seus corresponents punts de vista 

o Els freqüents canvis en el model durant l’elaboració del projecte 
o La necessitat de completar la part del pressupost que prové 

d’Allplan amb la resta del pressupost del projecte 
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ASSISTENTS PER A MODELAR I PRESSUPOS-
TAR 

© Soft i Nemetschek 
Encara que es pot extreure amidaments automàticament a partir de 
qualsevol model BIM, el procés és més eficient si el model està pre-
parat adequadament. 
Per exemple, es convenient que la equivalència entre les entitats 
gràfiques i les unitats d’obra a les que corresponen en el banc de 
preus o en el pressupost estigui definida prèviament en el model, en 
lloc d’assignar-la en el moment del traspàs. Aquesta assignació prè-
via és encara més còmoda si ja està definida, també, a la col·lecció 
d’entitats gràfiques utilitzada com a referencia per a crear el model. 
Soft i Nemetschek han desenvolupat una col·lecció d’assistents per 
Allplan amb entitats gràfiques associades a totes les unitats d’obra 
del banc de preus de Guadalajara habituals en el model BIM. 

  
Assistent: Portes  de PVC practicables del banc de preus de Guadalajara 
Inserció d’un bloc des de l’assistent de fusteria 

o Els elements son independents en color i ploma de la capa 
o En els assistents de Fusteries una ressenya indica el color 
o El codi de la partida en el banc de preus figura en l’atribut 

"MATERIAL" i en la denominació de les macros 
o El text complet de la partida figura en l’atribut "MATERIAL 

D’ARQUITECTURA" o "TEXT LLARG", segons la naturalesa 
Els elements de fusteria que corresponen a buits, com portes i fines-
tres, figuren en tres dimensions i s’insereixen amb doble clic amb el 
botó dret sobre el buit. Els altres elements es seleccionen amb doble 
clic amb el botó dret sobre el mur o macro. 
 
CAPÍTOL APARTAT I NOMBRE D’ELEMENTS 
E07 MURS 526 
E07B Fàbriques de Blocs E07BA Fang 

E07BH Formigó 
E07H Tancaments Prefabricats  
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CAPÍTOL APARTAT I NOMBRE D’ELEMENTS 
E07M Murs Bioclimàtics  
E07T Divisions i Càmeres E07T Altres 

E07TY Guix 
E07W Diversos  
E13 FUSTERIES 454 
E13C Pre-cèrcols  
E13E Portes E13EE Entrada 

E13EF Tallafocs 
E13EP De Pas Cegues 
E13EV De Pas Vidrieres 
E13EW Corredisses Vidrieres 
E13EZ Corredisses Cegues 

E13K Mampares de Fusta  
E13M Armaris E13MA Frontals Abatibles 

E13MB Armaris Modulars 
E13MC Frontals Corredissos 
E13MW Frontals Diversos 

E13N Encimeres  
E13P Persianes Capialts i Gelosies  
E13R Fusteria Exterior E13RC E13RF amb Contrafinestra i Fra-

resc 
E13RP E13RS amb i Sense Guies de 
Persiana 
E13RX finestra per a Teulats 
E13RZ Finestrals-Aparadors 

E13S Defenses de Fusta  
E14 FUSTERIES D’ALUMINI 1.176 
E14A Fusteries d’Alumini E14AA Anoditzat Natural 

E14AB Anoditzat Bronze 
E14AC Lacat Color 
E14AF Imitació Fusta 
E14AL Lacat Blanc 
E14AM Mixta Alumini-Fusta 
E14AP Persianes 

E14D Fusteria PVC Imitació Fusta E14DA Finestres 
E14DE Portes 

E14G Portes Garatge  
E14L Fusteria de Poliuretà E14LI Lacat 

E14LM Acabat Fusta Natural 
E14LV Persianes Calaixos i Diversos 

E14P Fusteria PVC Blanc E14PA Finestres 
E14PE Portes 
E14PM Mallorquines Persianes i Gelosies 

E21 SANITARIS 455 
E21A Aparells Sanitaris E21AB Banyeres 

E21AD Plats de Dutxa 
E21AL Lavabos 
E21AN Inodors 
E21AT E21AU E21AW Bidets Urinaris i 
Diversos 

E21C Elements Diversos  
E21F Aigüeres  
E21M Complements de Bany  
E21S Conjunts Sanitaris E21SF Jacob Delafon 

E21SG Ceràmiques Gala 
E21SR Roca 
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CAPÍTOL APARTAT I NOMBRE D’ELEMENTS 
E21W Conjunts Constructius  
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INTEGRACIÓ PRESTO I 
REVIT 
Existeix una versió en anglès d’aquest documento. 

L’enllaç entre Presto i Revit es basa en un procés complet, orientat a 
extraure el màxim d’informació del model BIM per a la generació del 
pressupost. 

Assignació d’unitats d’obra 
L’usuari de Revit assigna a cada tipus d’entitat gràfica la unitat d’obra 
adequada, seleccionant-la en un catàleg. Aquest catàleg es genera 
amb Presto i pot contenir un banc de preus complet o el pressupost 
provisional del model, amb una preselecció d’unitats d’obra. 

 
Assignació d’unitats d’obra 

La assignació es pot realitzar gràficament o en filtres que mostren els 
diferents tipus d’entitats existents en el model i les seves unitats 
d’obra. 

Generació del pressupost 
Presto crea una obra amb tota la informació que es pot extraure del 
model Revit, amb els elements organitzats per categories i famílies, 
incluses les línies d’amidament amb les seves dimensions geomètri-
ques i totes les dades necessàries per a la seva identificació. 
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L’obra generada a partir de l’exemple estàndard de Revit 

L’obra es pot importar al pressupost general del projecte, utilitzar-la 
directament per a completar-la amb altres elements del pressupost o 
exportar-la al format BC3. 

Integració en el pressupost 
La importació en el pressupost general es realitza a partir d’una fines-
tra intermèdia de comprovació, en la que es poden completar, filtrar o 
modificar les línies d’amidament abans d’inserir-les definitivament, i 
també conèixer el seu impacte econòmic. 
Quan es realitzen importacions successives d’un mateix projecte, 
Presto compara els amidaments amb els existents, informant dels 
canvis, de forma que es puguin afegir les noves dades o substituir les 
existents. 
Els recursos habituals de Presto permeten treballar amb eficiència 
sobre les línies d’amidament que provenen de Revit, que queden 
identificades permanentment i que conserven en camps específics 
totes les dades del model. 

Identificació d’elements des de Presto 
Una opció de Presto permet visualitzar en el model de Revit els ele-
ments gràfics que corresponen a una o a diverses línies d’amidament 
del pressupost. 

   
Línies d’amidament seleccionades a Presto i visibles a Revit 
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Un procés orientat al treball real 
El resultat es un procés natural i eficient, que aprofita la experiència 
de Soft i dels usuaris de Presto per a tenir en compte les condicions 
reals del treball: 

o Els diferents punts de vista i necessitats dels professionals que 
realitzen el model BIM i el pressupost 

o Els freqüents canvis en el model durant la elaboració del 
projecte 

o La necessitat d’integrar la part del pressupost que prové de 
Revit amb la resta del pressupost del projecte 

Presto Revit necessita Presto pressupostos i amidaments 2013. 



 
 
 

74  Catàleg de Presto    

 

UN SISTEMA 
D’INFORMACIÓ 
Una obra de Presto conte totalment integrada en el mateix fitxer, a 
més de la informació de costos i tempos, dels documents comptables 
i dels sistemes de gestió QMASS, les dades generals de l’obra, una 
agenda i fitxers de qualsevol tipus que s’hi incorporen. 

DADES I PROPIETATS GENERALS 
Les característiques generals de cada obra inclouen: 

o Dades d’identificació 
o Dates principals 
o Percentatges generals i arrodoniments que afecten als càlculs  
o Divises utilitzades, amb les seves paritats 
o Superfície construïda, termini i altres dades tècniques 

A més, l’usuari pot crear les seves pròpies variables, que poden ser 
comuns o no per a totes les seves obres. 

 
Dades d’identificació 

També es guarden a la pròpia obra les respostes als informes i als 
assistents que s’han utilitzat amb ella, de forma que es recuperen 
automàticament a l’aplicar el mateix informe o assistent. 
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Finestra d’entitats 

Es poden incorporar a l’obra les dades de tots els agents que inter-
venen durant el projecte i l’execució de l’obra.  
S’inclouen els agents que figuren a la Llei d’Ordenació de la Edifica-
ció i altres, com els diferents professionals, proveïdors, subministra-
dors, recursos per a la seguretat i el control de qualitat, personal 
d’obra i el propi usuari. 
Aquesta informació s’utilitza en els documents generats amb Presto, 
com les actes d’obra, i es pot exportar a Excel i a altres programes, 
evitant introduir repetidament les mateixes dades. 

AGENDA DE L’OBRA 
La informació del pressupost està organitzada per dates, que es pot 
veure de dues maneres: 

o Agenda desplegable per anys, mesos i dies. 
o Llista de dates, que es pot filtrar per dies, mesos, fases o anys, 

per a obtenir les que compleixen determinades condicions. 

 
Facturació per dies, mesos i anys a la finestra d’agenda 

A cada data s’hi poden afegir notes o textos llargs i s’hi pot consultar 
tota la informació associada, que inclou: 

o Conceptes, documents i fitxers associats a la data 
o Planificació, certificació i altres dades econòmiques per fases  
o Recursos necessaris per a executar l’obra per dates 
o Imports de proveïdors, compres, comandes, albarans i factures 
o Venciments 
o Registres de seguiment, amb les dates dels estats d’aprovació  
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Certificacions per fases a la finestra de dates 

Els períodes de certificació es defineixen lliurement entre dues dates, 
que poden o no correspondre amb mesos naturals. 

FITXERS ASSOCIATS 
Es poden associar fitxers a cada concepte, document o data de 
l’obra, com textos, fotografies, PDF, fulls Excel o vídeos, sense limi-
tació de format, nombre o grandària. 
D’aquesta manera, la informació queda associada dins de la EDT en 
la situació més adequada. Per exemple, es poden arrossegar direc-
tament sobre el capítol o la unitat d’obra afectada les fotografies fetes 
a l’obra a partir d’un mòbil per a recollir incompliments de qualitat o 
per a afegir a la documentació de l’obra terminada. 
Els fitxers queden incorporats a l’obra i es poden extreure quan es 
desitgi, en el mateix format original. Cada fitxer manté la ruta inicial 
d’on va esser llegida, i per tant, es pot actualitzar automàticament si 
el fitxer canvia. 
Un mateix fitxer pot estar associat a diversos conceptes, documents 
o dates. El programa pot trobar i refondre automàticament les repeti-
cions, per a optimitzar la grandària. 

 
Fitxers de text, imatge i AutoCAD 
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Els fitxers en els formats de text i gràfics més habituals es poden 
visualitzar i modificar directament des de Presto, i es crea una minia-
tura a l’importar-los. 
En els altres tipus de fitxers, al fer doble clic sobre ells obre el pro-
grama associat als mateixos, si està instal·lat. 

GRÀFICS 
Presto suporta els formats gràfics més habituals: 

o Dibuixos DWG 
o Imatges BMP, EPS, JPG, PNG, PCX, GIF i TIFF 

La visualització de gràfics es realitza amb el mateix sistema de Auto-
CAD per als desplaçament i zoom. 

 
Operacions amb gràfics 

Les opcions d’optimització de gràfics permeten convertir-los entre 
formats i compactar-los per a optimitzar bancs de preus o catàlegs 
molt grans. 

CATÀLEG D’OBRES 
Una finestra mostra les obres accessibles per l’usuari en el seu 
equip, amb les seves dades generals, com la situació o la divisa. 
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Catàleg d’obres 

Des d’aquesta finestra es poden realitzar còmodament totes les ope-
racions pròpies del sistema operatiu i algunes específiques de Pres-
to, com les conversions d’obres entre versions o la comprovació de la 
integritat dels fitxers. 

ENLLAÇ D’OBRES 
L’enllaç d’obres es un potent panell de control integrat dels pressu-
postos elaborats i les obres actives, que aprofita els recursos de 
Presto per a oferir una informació útil per a la direcció i la gestió a 
partir de les dades existents, amb diversos objectius: 

o Conèixer l’estat i consolidar les xifres de tots els pressupostos i 
obres actives 

o Consultar i reutilitzar la informació de totes les obres i 
pressupostos anteriors 

o Realitzar el control centralitzat de costos de múltiples obres, 
que es descriu a la secció "Facturació i control". 

La informació es consulta de manera integrada des d’una obra cen-
tral, en la que es crea un enllaç a cada un dels pressupostos que es 
desitja consolidar. 
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Obres en curs i pressupostos  

Les dades s’actualitzen quan es produeixen canvis a cada obra, però 
a l’obra central sempre es conserven els més actuals, i per tant es 
poden consultar tots els valors encara que les obres no estiguin ac-
cessibles en aquell precís moment.  
A cada concepte s’hi conserven les obres o ha estat utilitzat, els seus 
preus i el volum de les seves operacions amb els diferents agents, a 
fi de: 

o Normalitzar els conceptes utilitzats en els pressupostos 
o Buscar i recuperar informació de conceptes utilitzats 
o Extreure estadístiques dels projectes, com preus, costos reals 

o dates 
D’aquesta manera, la integració permet crear i mantenir un banc de 
preus mestre, afegint conceptes utilitzats en pressupostos anteriors 
per a reutilitzar-los com a referencia en pressupostos nous. 

Presentació i consulta de les dades 
Imports globals de cada obra 
Es mostren en els mateixos esquemes de Presto per a cada tipus 
d’informació. Les obres es poden agrupar per zones, tipus, clients o 
estat i les dades es totalitzen per a cada un d’aquests grups. 

Imports periodificats per fases 
Apareixen a la finestra subordinada d’agenda per a cada obra, si es 
disposa de Presto planificació econòmica, Presto planificació tempo-
ral o Presto Gestió del projecte. 

 
Imports planificats i certificats en totes les obres 
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S’inclouen els imports desglossats per fases, que s’assignen a les 
seves dates respectives i es pot consultar a l’agenda per a cada 
període de forma agregada per a totes les obres, així com els imports 
associats a proveïdors i a qualsevol altre agent de la edificació. 

Dades i estadístiques de conceptes 
Es pot consolidar la informació que aparegui a les obres accessibles 
de qualsevol concepte, a fi de disposar de referencies històriques i 
estadístiques. 

 
Estadística de preus de ma d’obra a totes les obres 

Es pot seleccionar per tipus, com capítols, unitats d’obra, naturaleses 
bàsiques, agents de la edificació i conceptes del sistema de qualitat 
integrat QMASS. Les dades d’aquests conceptes s’incorporen a la 
taula de preus de l’obra central i es mostren en una finestra subordi-
nada específica, amb els esquemes necessaris per a veure cada un 
dels tipus d’informació. 


