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Novetats més importants d’aquesta versió

Mòdul de pressupostos

Estadístiques de components per
concepte

A més de poder fer estadístiques de
components filtrant per màscara del codi, ara
també es pot fer filtrant alhora per concepte.

Importació de signatures
Es poden utilitzar les signatures que s’han
definit en altres obres.

Línies d’amidament detallat en
color

A l’igual que les línies de pressupost, ara
també es pot modificar el color de les línies
d’amidament detallat.

Impressió de l’esborrany de
l’amidament detallat

Des de la finestra d’amidaments detallats
d’una partida es pot imprimir un llistat de
treball amb tot el detall de l’amidament junt
amb altres dades de la línia de pressupost.

Mòdul Banc

Exportació a Excel de la
justificació d’una partida d’obra

Des de la finestra de modificació d’una partida
d’obra es pot exportar tota la justificació en
format Excel.

Cercar per codi i per text en
bancs paramètrics

Es possible la cerca per codi i per paraules en
bancs paramètrics, oferint la mateixa prestació
que en els bancs discrets.

Adaptació al Office 2010
El Plec de condicions tècniques s’ha adaptat al
Office 2010.

Mòdul Pla de treballs

Correccions del resultat de
l'anàlisi econòmica

Es poden corregir des de la mateixa finestra
d’incidències de l’anàlisi econòmica les
detectades.

Mòdul d’estudis i plans de

seguretat i salut



Cerca d’EPI, MAUP i SPC

S'ha afegit una casella per cercar. Cada
vegada que s'introdueix un caràcter es fa una
cerca automàtica i s’actualitza la llista de
partides trobades.

Informe de coherències

Les coherències amb el pressupost es realitzen
sobre les partides abonables que han estat
eliminades o sobre partides noves que no hi
són en l’estudi.

Mòdul de gestió

mediambiental

Assimilació de partides
És possible assimilar partides i conjunts de
partides de forma semblant a com és poden
assimilar uns materials a uns altres.

Gestió de residus a partir de
qualsevol banc de preus

Els pressupostos i les operacions de gestió de
residus es poden realitzar amb qualsevol banc
de preus amb dades mediambientals, sigui
paramètric o no.

Pla d’enderrocs
Es pot realitzar un pla d’enderrocs específic, ja
que es poden diferenciar les partides
d’enderroc i les d’obra nova.

Reportatge fotogràfic
Nova opció per a incorporar imatges del edifici
a enderrocar o reformar.

Importació de la gestió de
residus d’un altre obra

Es poden importar les partides emprades en
un altre estudi de gestió de residus per a ser
assignades automàticament a un nou estudi
d’un altre obra.

Gestió d’Incidències
Es pot gestionar la informació Mediambiental
d’una manera més ràpida i còmode.

Divisió de la Gestió de residus
Es pot subdividir la quantitat de residu per tal
d’aplicar a cada part una gestió de residus
diferent.


