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Començar un pressupost a partir de plantilles
Per preparar un pressupost d’un projecte, una de les primeres tasques a realitzar és
crear la estructura de capítols i partides que el conformen.
Aquest document explica una manera rapida i senzilla per a normalitzar aquesta tasca,
utilitzant plantilles per a crear documents nous.
Quan temps tarda en preparar la estructura de capítols?
Les estratègies utilitzades pels redactors de pressupostos son diverses, però una de les
alternatives mes utilitzades és la introducció manual dels codis de capítols i el seu
corresponent títol o resum.
Aquesta practica és correcta, però a mig i llarg termini pot limitar l’explotació de
resultats valuosos pel projectista, com poden ser els ratis de preus per m2 y per capítol.
La raó és que si en un projecte ens trobem amb el capítol “08 Fusteria” és molt
probable que en un altre document es codifiqui d’una forma diferent i es converteixi en
“08 Electricitat i domòtica”.
Veure la nota tècnica: “Una codificació normalitzada per als capítols” a www.presto.co.ma

Utilitzar plantilles o reinventar la roda?
L’alternativa à inventar codis i resums es utilitzar plantilles, que son models o copies de
documents que tenen l’estructura de capítols o qualsevol altra informació de l’obra.
Entre les plantilles de presto hi ha moltes classificacions estandarditzades, tal com es
mostra en la següent imatge.

Plantilles incloses a Presto

Les plantilles estan basades en documents de Presto que contenen:
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Capítols de bancs de preus comercials per a diferents tipologies d’obra.
Tipus d’obra específics, com ponts i obres ferroviàries.
Les normes internacionals com la DIN 276.
Altres classificacions internacionals, com MasterFormat o Uniformat.

Llista de capítols generada a partir de la plantilla Centro

Les plantilles es poden modificar lliurement, per adequar-les el mes possible als usos i
costums de treball habituals.
Per exemple, es pot:
•
•
•
•
•

Eliminar els capítols que mai s’utilitzen.
Afegir capítols que no figuren en aquesta classificació, però que si s’utilitzen.
Incloure dades d’agents de la edificació comuns en la majoria dels projectes.
Homogeneïtzar els criteris de càlcul, percentatges i arrodoniments.
Dissenyar i crear plantilles totalment noves.

Exemple de dades de càlcul fixos per tots els documents

Agents de l’edificació, amb totes les dades de afiliació

7 de mayo de 2020

RIB Spain

5

RIB Spain
Manuel Silvela 15, 5º
28010 Madrid

+34 914 483 800
info@rib-software.es
www.rib-software.es

Completar el document
Una vegada creat el document, el procés a seguir és l’invers a l’habitual; en lloc d’afegir
capítols, es tracta d’eliminar els que sobren, i afegir les unitats d’obra necessàries en els
capítols restants, fins a completar el desenvolupament del pressupost del projecte
dissenyat.

Pressupost amb capítols i partides

Avantatges
Seguint aquesta metodologia, la principal avantatge que s’obté és que serveix com a
comprovació per a evitar l’oblit involuntari d’algun capítol, dons serveix també de llista
de comprovació. Aquesta avantatge evita revisions posteriors que puguin repercutir
negativament en la viabilitat del projecte, degut a una falta de rigor o precisió en el
mateix.
Un altre avantatge obtinguda és la homogeneïtat en la estructura de capítols del
projectes, i això permet establir comparacions entre ells, establint retis de preus per a
diferents inductors de cos, com el m2 de construcció, unitat d'habitatge, habitació,
etcètera...
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