
Concepte Descripció

versió 3.5

Novetats més importants d’aquesta versió

Mòdul de pressupostos i

condicions tècniques

Gestió de logos dels llistats
Nova opció per a gestionar els logotips dels
llistats. Amb possibilitat d’afegir el logo a la
capçalera o a peu de llistats.

Últim full pressupost + últim full
control de qualitat - Projectes
Gisa

S’han creat dues plantilles d’últim full que
engloba obra i CQ, per emprar segons el
sistema de contractació de Gisa (normal o
Institut Català de Finances-ICF-E).

Es pot saber quines partides són
de bancs oficials

Ara el llistat de justificació de preus pot
diferenciar entre les partides creades per
l’usuari i les partides procedents de bancs
oficials.

Data i signatures de l’últim full
Al llistat de l’últim full es facilita poder
incorporar automàticament la data actual
juntament amb les signatures.

Preferències d’impressió

Als llistats múltiples es pot guardar la
configuració de la selecció de llistats amb els
paràmetres individuals de cadascun d’ells, per
tal de poder-los reutilitzar en altres
pressupostos.

Justificació de preus sense
subtotals

S’ha incorporat una nova plantilla que realitza
el llistat de justificació de preus sense
subtotals ni capçaleres parcials amb el
conseqüent estalvi de paper (interessant per a
grans bancs).

Llistat de partides amb preu zero
Ara als llistats de pressupost és possible filtrar
les partides per tal de poder detectar els preus
i/o amidaments a 0.

Exportació de l’estadística de
partides o de components a excel

Ara es pot exportar a excel el resultat que es
mostra a la finestra de l’estadística de partides
o de la estadística de components.



Més informació a la localització
de línies de pressupost

A més de localitzar les línies de pressupost on
participa una PO també es permet accedir-hi
amb un doble clic.

Mòdul de seguiment

econòmic

Noves plantilles de llistat
programables

A més del llistat en Crystal Repors, ara també
es poden emetre llistats amb plantilles
modificables per l’usuari.

Accés més ràpid als amidaments
detallats

Ara es pot accedir als amidaments detallats
certificats o estimats fent un sol clic de ratolí.

Identificació de preus que tenen
justificació

Ara es pot saber que una partida d’obra
disposa de justificació del preu mitjançant un
color.

Mòdul d’estudis i plans de

seguretat i salut

Nous llistats: acta d’aprovació del
pla i comunicació d’apertura

Al pla de seguretat i salut s’han afegit aquests
dos llistats i s’ha incorporat la versió de l’avís
previ de la Generalitat de Catalunya.

EPI’s no abonables

Ara es permet marcar els elements de
protecció individual com a no abonables, ja
que algunes administracions els consideren
despeses indirectes.

Mòdul de comparació

d’ofertes

Certificat de validesa quan hi ha
preus 0

S’ha afegit, al certificat de validesa, un text
que avisa quan la oferta té preus a 0.

Mòdul de gestió

mediambiental

Compliment amb el decret
105/2008

Amb aquesta versió es pot generar tota la
documentació que exigeix el decret 105/2008.

Nova entrada de dades
S’ha redefinit l'entrada de dades per tal que en
tot moment es pugui veure la informació total
de la partida d’obra i/o els seus components.

Mòdul de gestió de control

de qualitat

Fitxes de control de qualitat del
CAATEEB

Implementació de les fitxes de control de
qualitat del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
(CAATEEB). Complementant així el control de
recepció documental, el d’execució i obra



acabada del mòdul qualitat. I donant resposta
a les exigències del CTE i de l’EHE-08.


