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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. 



 
 
 

34  Catàleg de Presto    

 

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. 


