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Certificar un model Revit amb Presto 

La comunicació bidireccional entre elements del model Revit i les línies de 
mesurament del pressupost de Presto permet dues maneres de certificar el 
pressupost obtingut del model:  

• Marcar en el model els elements que han estat executats i traspassar les 
dades al pressupost. 

• Certificar a Presto i veure o traspassar els resultats al model. 

Els dos processos es poden fer servir de forma complementària en un mateix 
projecte, segons el que resulti més convenient en cada part de l' obra. 

 

Certificació amb avançaments i retards 

En tots els casos assumim que la destinació final de la informació és el 
pressupost, ja que aquest sistema d' informació és la referència mestra on es 
generen els documents per a la presentació al promotor i el cobrament: 

• El pressupost inclou la totalitat de l' abast del projecte, però no el model, 
excepte en projectes molt petits, repetitius i industrialitzats. 

• Molts elements del model corresponen a més d' una unitat d' obra, que s' 
executen en diferents moments i es quantifiquen de diferent manera, la 
qual cosa es resol de forma natural en el pressupost, però no en el model. 

• El sistema d'informació s'ha d'adaptar al sistema de contractació i 
abonament, i el dret de cobrament podria no correspondre amb l'obra 
realment executada que, tanmateix, és el que forma part de la 
documentació BIM as-built. 

La complexitat de la geometria es gestiona bé en el model i la 
complexitat de l' economia de la construcció en el pressupost, que 
representa de vegades l' únic contracte sobre el projecte que realment 
vincula les parts.  

http://www.rib-software.es/
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Certificar en el model i passar a Presto 

L'estat d'execució d'un element del model es pot indicar de dues maneres: 

• Introduir un valor "Sí" o "No", un número de certificació o una data en un 
paràmetre de Revit, que queda guardat en el model 

• Seleccionar els elements visualment sobre el model per introduir la 
certificació en el pressupost. 

En ambdós casos es pot treballar amb certificacions per fases o a origen. El 
procediment del pas a Presto pot ser el mateix, ja que en el primer cas la 
informació que resideix en el model de forma permanent s'usa per a realitzar la 
selecció quan es desitja transferir dades a Presto.  

Traspassar la informació a Presto 

Per traspassar l' estat de certificació al pressupost. 

1. Obri el pressupost i situï's a la finestra "Veure: Llistes: Mesuraments", 
esquema "[Pres || Cert] Dimensions", amb la columna "FaseCert" 
desprotegida, de manera que es pugui modificar. 

Si els elements a certificar pertanyen a una sola unitat d' obra, pot situar-
se també sobre la seva finestra específica d' amidaments. 

2. Seleccioni en el model els elements que desitja certificar.  

Si aplica un filtre per veure només una part del model també haurà de 
seleccionar el conjunt visible, ja que el filtre per si sol no filtra 
l'exportació. 

3. Utilitzi l'opció "Localitzar" de Cost-It, que seleccionarà aquests mateixos 
elements en la llista de mesuraments. 

Per a major comoditat pot aplicar l'opció "Filtrar per selecció", que 
deixarà només els elements que cal certificar. 

4. Modifiqui el camp "FaseCert" introduint la fase a la qual corresponen. 

Certificar a Presto i veure en el model 

La certificació es realitza a Presto de la forma habitual, sobre els mesuraments. 

L'opció "Processos: Planificació i certificació: Estat actual en el model" mostra 
la part certificada del model.  

• En els elements iniciats, però no acabats, perquè estan associats a més d' 
una unitat d' obra o s' han desglossat a Presto per certificar-los parcialment, 
s' assigna la transparència que correspon al percentatge executat. 

• Si no hi ha planificació, quan un element està parcialment certificat es 
mostra en color gris. 

• Si hi ha planificació, quan l'element no s'ha acabat, però va segons el 
planificat, es mostra en color groc. Elselements que haurien d'estar 
executats, però no s'han acabat, es marquen en color vermell, i els 
elements que van per davant de la fase actual apareixen en color verd. 
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Els imports certificats, resumits per tipus i unitats d'obra, es mostren en l'opció 
"Processos: Pressupost: Tipus BIM". 

 

Quantitats i imports totalitzades per tipus BIM 

Traspassar valors a Revit 

Pot assignar un valor amb el nombre de fase o indicant simplement que estan 
acabats a qualsevol paràmetre dels elements certificats: 

• Aprofitant la selecció de Revit. 

• Utilitzant l' opció per actualitzar paràmetres de Revit des de Presto. 

Veure una o més fases de certificació  

Des de la finestra "Dates", seleccioneu les fases que desitja veure i l'opció 
contextual "Seleccionar certificació en el model". 

Des de la finestra "Mesuraments", esquema "[Cert] Dimensions", seleccioneu 
les línies desitjades i activi "Seleccionar en el model" en el menú contextual. 

Certificar usant les fases de Revit 

El camp amb la fase de creació dels elements de Revit es pot usar per introduir 
el mes o el període de temps en què s' executen i traspassar-lo a la certificació 
del pressupost, o viceversa. 

Aquest procediment només es pot utilitzar amb els elements que estan 
modelats explícitament i només en una unitat d' obra per a cadascun. 

Variable "Fase de creació" en el pressupost 
Todes les fases que es vagin a utilitzar han d'estar creades a Revit abans 
d'exportar el pressupost original, de manera que es puguin elegir en la llista de 
valors de la variable "Fase de creació" al llarg de l'execució. 

   

"Fase de creació" a Revit i com apareix a la llista desplegable de Presto 

Si usa els números 1, 2, 3 com a noms de las fases es poden copiar i 
pegar directament en els camps "Fase*" deles línies de mesurament 
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Es pot comprovar inserint la variable "Fase de creació" en qualsevol finestra de 
mesuraments i desplegant els valors. 

La llista de valors també es pot inserir en el pressupost a posteriori, després de 
l' exportació inicial. 

Si el paràmetre "Fase de creació" ja existeix en el pressupost, s'exporten els 
paràmetres d'elements a una obra temporal i es copia el camp "LlistaValors" de 
la variable "Fase de creació" a la mateixa variable en el pressupost. 

 

Llista de valors de la variable "Fase de creació" 

Si el paràmetre no existeix, exporta algun element del model sobre el mateix 
pressupost amb l'opció "Afegir" i l'opció d'exportar paràmetres d'elements 
seleccionada. 

El camp "Fase de creació" de les línies de mesurament és un camp de 
només lectura que s'omple en exportar, independent de la variable 
"Fase de creació", que està vinculada al paràmetre de Revit. 

Certificar en les dues direccions 
Una vegada que la variable "Fase de creació" de Presto admet els valors 
desitjats es pot treballar en qualsevol de les dues direccions. 

• Assignar la fase de creació a cada element executat del model i traspassar-
la a Presto amb l'opció "Actualitzar valors des del model" sobre la variable 
de la línia de mesurament. Copìar els valors al camp "FaseCert" per 
calcular les certificacions. 

• Passar el contingut del camp "FaseCert" de les línies de mesurament del 
pressupost a la variable "Fase de creació" i exportar el valor al model amb 
"Actualitzar valors a Revit". 

 

Mesuraments amb el camp "FaseCert" i el paràmetre "Fase de creació" de Revit 

En els dos casos, la forma més senzilla de passar els valors d' una a una altra 
variable és filtrar les línies pel valor a copiar, seleccionar la columna de 
destinació i assignar el mateix valor a totes les línies. 


