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Gràfics de recursos per a presentació d’ofertes 
La necessitat de millorar la presentació d’ofertes, tant en lo que es refereix a obtenir 
informació útil, de caràcter tècnic, com en la generació de imatges i gràfics, ha crescut de 
manera important con la crisis, dons es presenten molts mes pressupostos que abans, encara 
que hi hagi menys obres. 

A més, s’han incrementat les exigències de la documentació. Per exemple, moltes vegades cal 
presentar gràfics de barres que demostrin la contractació de ma d’obra o l’assignació de 
determinada maquinària. 

Tots aquests documents es poden generar amb Presto, evitant la necessitat de preparar fulls 
de càlcul personalitzades, que requereixen més temps, generen més errors i augmenten la 
informàtica submergida. 

 

 
Gràfica tridimensional de recursos i mesos, creada al full generat per Presto 

Aquest text descriu l’ús de Presto per a satisfer les dues necessitats anteriors. 

o Calcular el nombre de recursos realment necessaris durant l’execució de l’obra 

o Generar informes i gràfics a partir d’aquests recursos calculats o de dades introduïdes 
directament 

Tot això a partir de la informació del pressupost. 

Utilitzarem mesos com a període de planificació o fase, encara que és possible definir 
qualsevol altre durada. 
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Pressupost i objectiu 

Suposem que la base d’inici es un pressupost amb preus descompostos, que defineixin els 
rendiments que s’utilitzen per al càlcul de recursos. En aquest cas, utilitzem l’obra 
"Presupuesto i mediciones", que es subministra amb Presto. 

Si no hi ha descomposició de preus, es poden actualitzar o substituir les unitats d’obra 
per les més semblants del banc de preus de Guadalajara o d’una altre del que es 
disposi. 

Presto planifica sempre a partir de l’objectiu o pressupost de cost, per a no alterar les 

Dades del pressupost. Generem un objectiu igual al pressupost, amb la opció "Processos: 

Generar objectiu" i els valors de defecte. Les línies d’amidaments existents s’assignen a la 

primera fase de planificació, per a que formin part de l’objectiu. 

També es pot crear un objectiu amb preus de cost, diferents als del pressupost. 

L’estat actual es pot comprovar a la finestra "Arbre: Objectiu de cost i planificació". 

 

 
Estat inicial, amb pressupost i objectiu 

 

Depenen de les necessitats, pot esser convenient ajustar, modificar o simplificar el 

pressupost abans de continuar, per exemple, eliminant els materials si només es desitja 

planificar els equips i la ma d’obra. 

Planificació econòmica 

El càlcul de recursos requereix planificar l’execució de les unitats d’obra en el temps. 

Per a la presentació d’ofertes es generalment suficient treballar a nivell de mesos, pel que ens 
basarem en la planificació econòmica, que requereix introduir la quantitat de cada unitat 
d’obra que es preveu executar cada mes. 

Aquesta planificació es pot obtenir a partir de la planificació tradicional per diagrama de 

barres realitzada amb Presto, a partir de la opció "Processos: Omplir la planificació econòmica: 
Aplicant les dades del diagrama de barres", però això requereix un grau de detall excessiu per 
a l’etapa d’oferta. No obstant, si estigues realitzada, es podria utilitzar com a base. 

Presto proporciona diverses maneres de planificar l’obra per mesos de forma simplificada. 

o Per diagrama de barres, però programant exclusivament els capítols, utilitzant les 
durades estimades si es desitja i generant la planificació econòmica a partir dels 
resultats. 

o Omplint manualment les quantitats a executar de cada unitat d’obra per meses. 
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o Per repartiment de l’import seguint un patró de despesa. 

Utilitzarem aquest últim sistema. 

Es comprova la duració total de l’obra en "Propietats d’obra: Temps". En aquest cas, la 

casella de suggerir proporciona la durada de 16 meses. 

L’opció "Processos: Omplir la planificació econòmica: Repartir l’objectiu mensualment 

en campana de Gauss", amb els valors de defecte, genera un repartiment que es pot 

comprovar a la finestra "Arbre", tot desplegant el camp dinàmic "Plan". 

 

 
Imports de la planificació per mesos 

Amb aquesta opció, les línies d’amidament deixen d’estar planificades una a una i la quantitat 

total queda directament en el camp corresponent a la fase. En aquest punt, es poden 
modificar les quantitats manualment fins que s’ajustin a la programació desitjada. 

Recursos per mesos 

Les opcions del càlcul de recursos permeten obtenir les quantitats dels recursos que son 
necessàries per a executar l’obra, desglossades o agrupades per diferents criteris: 

o La separació per activitats, que es defineixen utilitzant línies d’amidament. 

o La separació per dies, mesos i anys, agafada del diagrama de barres. 

Utilitzarem en aquest exemple la separació de recursos per meses, que agafa les dades de la 

planificació econòmica, executant "Processos: Calcular recursos: Per fases" amb la opció 

"Calcular equips activada". 

A l’aplicar-la a un pressupost, asseguris de que cap partida o capítol està marcada com a 
subministrament, per que aquests conceptes es consideren comprats o sots-contractats i no es 
desglossen els seus recursos. 

Els resultats es veuen a la finestra "Conceptes", escollint l’esquema més adequat als recursos 
que interessa programar, en aquest cas, "Ma d’obra i maquinària". 

Per a comprovar els resultats, és convenient escollir com a columnes: 

CanTotObj 

Quantitat total del recurs necessària a l’obra 

Ud 
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Unitat de mesura 

Obj 

Preu unitari 

TotObj 

Import total del concepte 

S’utilitzen les variables que corresponen a l’objectiu, per que les variables corresponents a la 
planificació només consideren les fases aprovades, i en aquest moment l’obra encara no està 
iniciada. 

En l’exemple s’han ordenat les línies per import descendent de la columna "TotObj", de forma 
que es veuen primer els recursos més significatius. 

El desplegable que és més a la dreta a la capçalera permet escollir el camp que es desitja veure 
desglossat per fases. 

CanPlan 

Quantitat planificada, en la unitat de mesura de cada concepte 

 

 
Quantitats necessàries per mesos 

 

Plan 

Import planificat 
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Imports per mesos 

CanEquipos 

Nombre d’equips calculat, o introduït directament 

Si ha marcat el càlcul d’equips al calcular recursos, Presto calcula el nombre d’equips 
necessaris en cada mes, dividint les hores totals per les hores laborals del dia i els dies laborals 
del mes, que figuren en les dades generals de l’obra. 

El nombre d’equips es poden introduir manualment i aplicar posteriorment els altres processos 
de Presto. 

 
Nombre d’equips necessaris en cada mes 

La plantilla pre-definida "Análisis de recursos por meses" genera un full d’Excel amb les dades 
numèrics i una gràfica de columnes que es pot aplicar a qualsevol dels recursos. 

 
Gràfica d’un recurs, generada per la plantilla de Excel pre-definida 

Els resultats es poden veure a la finestra "Dates", a la finestra subordinada "Recursos". 
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Recursos necessaris en un mes 

La primera pàgina d’aquest document mostra una gràfica generada a partir d’aquestes 
mateixes dades. 

Recursos per grups i mesos 

En alguns casos, és necessari un repartiment per mesos que a més estigui desglossat per 
capítols. Per això, en el càlcul de recursos es poden escollir tres tipus d’agrupació: 

o Per conceptes superiors 

o Per proveïdors 

o Per grups de compra 

Aquests dos últims sistemes permeten agrupar els recursos per a generar els contractes o les 
comandes. 

En aquest exemple aplicarem el primer sistema d’agrupació, que desglossa els recursos en 
funció del primer concepte superior que estigui definit com a centre de cost. D’aquesta 
manera, es poden agrupar els recursos per capítols o per qualsevol altre concepte superior, de 
major a menor nivell jeràrquic. 

A l’obra d’exemple els capítols ja estan marcats com a destins; en altres casos s’ha 
d’assegurar fer-ho abans del càlcul. 

Els resultats es veuen a la finestra "Recursos per grups". Com en qualsevol taula de Presto, es 
poden aplicar totes les operacions d’ordenació i selecció de columnes i filtres, el que permet 
comprovar directament tant els recursos que fan falta per a executar un capítol com els 
capítols on s’utilitza cada recurs. 

Els esquemes "Quantitats" i "Imports" mostren la llista de recursos i capítols amb els 
corresponents dades per a cada mes. 
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Quantitats de recursos necessaris per a executar el capítol d’estructures. 

L’esquema "Grups" mostra exclusivament els capítols, o conceptes que s’hagin utilitzat per a 
l’agrupació de recursos, amb els imports totals. 

Els resultats de la finestra de recursos es poden exportar a un full d’Excel per a realitzar altres 
operacions. 


