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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 



 
 
 

80  Catàleg de Presto    

 

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. 


