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Problemes d'Excel en la gestió de costos en la 

construcció 
A Espanya i altres països del nostre entorn, on tots els pressupostos per a la 

construcció esrealcenamb Presto o amb altres programes de pressupostos, és 

impensable utilitzar Excel per a aquestes tasques.  

Tot i això, segueix sent pràctica habitual en altres indrets del món. 

Errors comuns 

Excel està reportat habitualment com una font d'errors que costa molts diners en tots 

els sectors de la indústria i els negocis. 

 

88% Spreadsheets Have Errors | FP&a Trends (fpa-trends.com) 

 

12 of the Biggest Spreadsheet Fails in History | Oracle SMB Blog 

http://www.rib-software.es/
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incisive.com/spreadsheet-error-horror-stories 

Els problemes derivats de l' ús d' Excel per realitzar pressupostos i mesuraments o 

qualsevol altra part de la gestió dels costos en un projecte de construcció s' afegeixen 

als problemes comuns a altres sectors: 

• Els obstacles per a la comunicació entre els diversos agents que intervenen en el 

projecte 

• La dificultat per analitzar, auditar i operar amb les dades 

• La impossibilitat de reutilitzar, referenciar i controlar la informació 

Excel és un excepcional creador d'informàtica submergida  en les organitzacions, és a 

dir, de sitges aïllades de coneixement, convertint els tècnics de la construcció en tècnics 

informàtics de baix nivell dedicats a reinventar la roda. 

Excel no és una base de dades 

Excel és una eina extraordinària per al seu ús previst: la realització de càlculs numèrics 

en files i columnes i la visualització de dades o de resultats, amb recursos gràfics molt 

eficaços.  

No obstant això, Excel no és una base de dades: els valors es poden introduir sense que 

existeixi una estructura definida i les relacions es creguin a posteriori. Les cel·les i els 

rangs poden tenir un nom, però les dades no solen vincular-s'hi, sinó que es basen en 

referències volàtils, com la fila i la columna. 

Per contra, les bases de dades poden ser compartides i compreses pels diferents agents 

intervinents, ja que l' estructura de taules i camps és prèvia a la introducció de les 

dades. A més, les bases de dades que compleixen el model relacional són descripcions 

formals i úniques del model que representen. 

En usar Excel s'assigna tota la prioritat als aspectes de càlcul del pressupost, 

que en realitat són trivials, en lloc de concentrar-se en el contingut de la 

informació, que és molt més important. 
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Excel no està preparat per a l'entorn digital 

La informació d'un full Excel, encara que pugui ser entesa per un operador humà que 

l'estudiï cas per cas, no es pot processar de forma generalitzada en un entorn digital. 

Un projecte on intervenen nombrosos agents, amb cents o milers de dades, requereix 

un sistema d' informació estructurat, en el qual els sistemes digitals puguin interactuar 

entre si amb independència dels operadors humans. 

La dificultat per a l'intercanvi d'informació és evident i cap document d'Excel està lliure 

d'aquest problema; no importa com d' estricte sigui el conjunt de procediments 

establerts per a la introducció i el formateig de la informació i la rigidesa aplicada per 

complir amb aquests; Excel no està dissenyat per a l'intercanvi. 

Exemples presos de pressupostos per a la construcció 

Codificació 

La manca de codificació o l' ús d' una codificació incorrecta o improvisada no és un 

problema específic d' Excel, però Excel ho estimula, ja que no requereix que existeixi un 

sistema de referència entre els conceptes. 

Quan se separen els capítols en pestanyes, que poden ser còmodes per als lectors 

humans, però no serveixen quan la informació ha de ser processada per un altre 

ordinador; per a això, una estructura de llista jeràrquica és una solució molt millor. 

En els capítols se solen usar estàndards internacionals, però en les partides o unitats 

d'obra els usuaris d'Excel tendeixen usar codificacions improvisades, basades en la 

posició, com lletres ("A", "B"...) o numeracions decimals (1.1, 1.2...). Aquests sistemes 

impedeixen establir referències fixes entre els elements del projecte. Per exemple, no es 

pot introduir una partida nova sense modificar la codificació de partides existents. 

 

Error de codificació 

  

Una codificació incorrecta dificulta saber si hi ha un error en les partides "I" i "K". 
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En el següent exemple, quan la llista de partides és més llarga que una pàgina física es 

reinicia de nou la codificació des de "A", dificultant encara més la referència a la partida, 

ja que hi pot haver diverses partides "A" en el mateix capítol. 

 

Divisió 3, pàgina 1 

 

Divisió 3, pàgina 2 

Text 

Excel no és una base de dades i tampoc un processador de textos. Com que els textos 

llargs són difícils de manejar i visualitzar a Excel, solen escriure's usant cel·les diferents 

per a cada línia, cosa que complica l'exportació automàtica a altres sistemes 

d'informació. Excel tampoc té recursos per formatejar adequadament els textos, com 

guions o tabuladors. 

 

Text en cel·les separades 

Errors comuns i disseny ad-hoc 

La majoria de lesfoquesExcel només s'entenen per una sola persona, la que el va 

dissenyar, i solen contenir dades o expressions auxiliars que deliberadament queden 

fora de l'estructura general i visible del full; quan un altre usuari intenta utilitzar o 

modificar les dades, aquesta informació oculta dona lloc a tota mena d'errors.  

Fins i tot els usuaris experimentats introdueixen de vegades línies que per error queden 

sense afectar per les expressions necessàries, com cel·les que es queden fora d'una 

suma per rang. 
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Codis de color personals i càlculs fora de l' estructura 

Les codificacions, excepcions i comportaments personalitzats, que potser afecten poc 

quan les dades es processen per persones, són molt perilloses quan la informació ha de 

ser processada fonamentalment per sistemes digitals.  

La dificultat de la interpretació 

Molts documents d'Excel s'han dissenyat per facilitar la lectura humana i la impressió 

en paper, no per analitzar les dades. Tanmateix, en l' era digital ja no calen les 

definicions resumides o simplificades; la mida de la informació no és important, sempre 

que sigui fàcil filtrar les dades que es necessiten en cada moment.  

Vegem el següent exemple: 

 

Document formalment digital però que necessita interpretació humana 

Per entendre el significat de la línia "G: Columns necks", cal analitzar les línies superiors 

acuradament. En primer lloc, cal adonar-se que és una variant d' una partida anterior, 

amb diferent resistència. Però no es refereix a la línia subratllada immediatament 

superior, sinó a la superior a aquesta ("F: Suspended slab"). Al seu torn, el text es pren 

de les cel·les anteriors a la línia "C", on diu "Reinforced vibrated... .". Però aquest text no 

és suficient; el lector humà ha de deduir que aquest formigó necessita ciment resistent 

a sulfats, com s'indica en el text que comença amb "SUBSTRUCTURE". 

Cap programa d' ordinador no pot reconstruir aquest raonament. 

En un entorn digital, el text adequat per a aquesta unitat d' obra seria: 
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"Columns necks.  SUBSTRUCTURE (with sulfate resisting cement). Reinforced 

vibrated concret (550 KG/cm2) with ASTM C-150 type V cement including 

formwork, reinforcement, water stops, expansion &construction joints, filler, 

additives etc. complete as described." 

La següent partida conté el mateix text, excepte la diferència: "Circular neck columns.. 

.". 

Altres dificultats d'Excel 

Dificultat per visualitzar la informació important o complexa 

Els recursos d' ocultar files i columnes, i els nivells desplegables, no sempre compresos 

pels usuaris ocasionals, no són suficients per visualitzar la informació jeràrquica i 

complexa dels projectes de construcció.  

Les dades en pestanyes no es poden veure conjuntament i no poden ser explotades 

fàcilment. 

Si el full conté textos llargs o mesuraments, la quantitat d' informació impedeix 

seleccionar les dades que es necessita veure en un moment determinat. 

Impossibilitat de l' anàlisi n-dimensional 

Excel no és un sistema d'informació en dues dimensions, ja que la primera dimensió, les 

línies, s'ocupa amb la llista de conceptes, per la qual cosa només en queda una altra, les 

columnes, per visualitzar les diferents dades o valors de cadóna concepte. 

En un projecte de construcció la informació requereix generalment una estructura 

matricial de dues o més dimensions: d' una banda, els oficis, contractes o paquets, de l' 

altra els espais, zones o subsistemes funcionals. Si els oficis, com els capítols o les 

divisions CSI, s' utilitzen per a la dimensió principal, la informació per a la segona 

dimensió resulta molt difícil d' extreure del mateix document d' Excel. 

Afegir una tercera dimensió temporal, periodificant les dades al llarg de l' execució del 

projecte, complica encara més el sistema d' informació. 

Prest 

Qualsevol sistema d' informació especialitzat en el sector de la construcció tracta els 

problemes abans comentats amb solucions diferents.  

Presto té recursos molt potents: 

• Informació multidimensional (operacions, activitats, calendari, estats 

d'aprovació, agents de l'edificació, etc....) 

• Una estructura de dades fixa per a cada agent, amb una visualització molt 

flexible 

• Codificació lliure, però obligatòria 

A més, Presto suporta moltes altres opcions específiques, que el converteixen en un 

model econòmic d'un projecte de construcció, molt complet, però alhora fàcil 

d'entendre i aplicar. 
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Excel2Presto 

La conversió dels quadres de preus i pressupostos Excel en obres de Presto es pot 

realitzar fàcilment mitjançant Excel2Presto, un complement d'Excel que reconeix les 

dades de files i columnes i genera el pressupost per continuar el treball a Presto de la 

forma més efectiva. 

 

Pressupost a Excel amb camps fora del full visible 

 

El mateix pressupost importat amb Excel2Presto 

Comunicació bidireccional entre Presto i Excel 

Presto disposa d'altres opcions d'importació d'Excel, per exemple, per a la comparació 

d'ofertes i altres possibilitats per aprofitar correctament el potencial d'Excel. 

• Exportació directa a Excel de qualsevol taula o rang de taula de Presto, incloent 

fórmules, colors i formats. 
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• Si l'exportació és sobre fulls existents les cel·les amb fórmules i les gràfiques 

predefinides s'aplicaran sobre les cel·les exportades, de manera que Excel actua 

com una extensió de Presto per aprofitar tota la informació del pressupost i 

generar nous resultats, com en el siguiente exemple de gràfiques de Valor Bestiar. 

 

• Suport d'expressions de Presto en fulls Excel que tenen accés a totes les dades 

del pressupost i s'ellen automàticament  , per exemple, per generar un full de 

resum o de certificació personalitzada. 

 

 

La comunicació bidireccional permet usar cada programa dins del seu àmbit 

més efectiu, de la mateixa manera que s'integra la informació de Presto amb 

altres eines de Microsoft Office, com Word i Project, i altres molts programes. 


