
versió 3.4
Novetats més importants d’aquesta versió

Concepte Descripció

Mòdul de pressupostos i

condicions tècniques

Marcatge ràpid de línies de
pressupost amb colors

S’ha incorporat la possibilitat d’atribuir un color
diferent a cada línia de pressupost. També s’ha
realitzat una nova plantilla de pressupost per
llistar les línies en color, que també incorpora les
observacions del camp “notes”.

Portada en els llistats 
Ara es poden emetre els llistats amb un primer
full personalitzable que fa de portada.

Gestió dels gràfics
Nova finestra per gestionar els gràfics associats al
banc de preus i al pressupost. Nou llistat de
pressupost amb gràfics associats.

Substitució de partides
En el mòdul de banc es pot adaptar una partida a
la d’un altre banc mantenint-ne el codi.

Substitució de components
En el mòdul de banc es poden substituir de forma
directa components de la justificació.

Resum gràfic 
En el llistat de resum gràfic, ara també hi ha la
possibilitat de realitzar el resum en funció de la
ràtio €/m2 construït.

Neteja de partides amb
amidament zero

Nova opció per eliminar del pressupost totes les
partides amb amidament 0.

Exportar/importar
pressupostos a excel

Es pot exportar un pressupost a excel, canviar-ne
preus en aquest programa i tornar a  importar-lo
a TCQ.

Llista de partides més
representatives

En el llistat de pressupost s’ha incorporat una
nova plantilla que permet destacar les partides
més representatives del pressupost.

Importació de registres ~N
(afegir amidaments
detallats) en format FIEBDC

En aquesta versió es visualitzen i s’importen a
TCQ tant els registres de tipus ~N com els de
tipus ~M dels fitxers en format FIEBDC.

Filtrat per data de creació o
modificació

En els llistats dels quadres de preus, s’ha
incorporat un nou filtre per poder llistar els
elements segons la data de creació o la data de la



darrera modificació, compresa entre 2 valors.

Procedència de les partides
En visualitzar les dades d’un element o partida
d’obra, se n’indica la procedència.

Mòdul de  seguiment

econòmic

Certificació de materials
d’aplec

Es pot realitzar de forma automàtica la
certificació de materials d’aplec segons la llei de
contractes de l’Estat.

Mòdul Pla de treballs

Canviar calendari a totes les
tasques

Possibilitat de canviar a l’acte el calendari laboral
de totes les tasques del pla de treball.

Mòdul de gestió de

control de qualitat

Nous llistats en fase de
progrés

S’hi han incorporat els següents llistats en la
fase de progrés:

-    Llistat d’estadística d’assaigs certificats,
on es mostra de forma estadística el
nombre de resultats certificats per a cada
assaig.

-    Llistat de resultats certificats, on es
mostren els resultats d’assaigs certificats,
tant directes com detallats.

Certificació d’assaigs de
forma detallada

S’ha implementat la possibilitat de detallar, de
forma similar als amidaments, els assaigs
certificats, a fi de poder indicar el període,
certificació, element o qualsevol altra dada que la
direcció d’obra estimi oportuna.

Millora general d’agrupació
de lots

S’ha incidit sobretot en l’agrupació de lots de
formigó, millorant-ne la sistemàtica i
simplificant-la.

Consultes de sèries
predefinides

En anteriors versions ja es va millorar l’opció de
consultes de sèries per tal de facilitar la tasca de
consulta dels resultats dels assaigs. Ara s’han
afegit consultes predefinides de diversos materials
que cal controlar (formigó, terres, llots, beurades,
acer, etc.).

Mòdul d’estudis i plans de

seguretat i salut

Importació de memòries i
plecs d’altres estudis

Amb aquesta versió podeu importar la memòria
i/o els plecs de seguretat i salut d’altres estudis.



Índex de la memòria i dels
plecs

En exportar la memòria i/o el plec de seguretat i
salut en format RTF, es genera automàticament
l’índex del document.

Mòdul de comparació

d’ofertes 

Nous llistats de comparació
en excel

Els llistats següents es poden efectuar en excel,
cosa que possibilita la visualització de totes les
ofertes en el mateix full:

- Resum d’ofertes

- Comparació de partides més significatives

Nou criteri per al llistat de
comparació estadística

S’ha afegit al llistat de comparació estadística de
partides un altre criteri per a la selecció de la
quantitat de partides visualitzables: ara es poden
visualitzar partides on el preu unitari divergeix en
+/- un percentatge definit amb relació a la
mitjana de preus unitaris ofertats i al preu de la
base. Així es poden localitzar les partides que es
desvien excessivament, encara que tinguin un
amidament o un pes sobre el pressupost reduït.

Mòdul de gestió

mediambiental

Històric d’adaptacions
mediambientals

Per a un pressupost d’obra determinat es pot
saber amb quin banc s’ha fet l’adaptació de dades
mediambientals.


