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Novetats més importants d’aquesta versió: 
 
 
 
 
 
  Concepte           Descripció  

Mòdul de pressupost    

Millora de l’exportació a excel 
del pressupost, justificació de 
preus, preus unitaris i 
amidaments detallats 

Millora de l’exportació a excel. En un únic fitxer 
s’exporta el pressupost, la justificació de preus, 
els preus unitaris i els amidaments detallats. 

Millora de la Importació d’excel a 
TCQ 

El programa és capaç d’importar d’un excel a un 
pressupost nou de TCQ, incorporant l’estructura 
de pressupost, les partides d’obra amb la seva 
justificació i els amidaments detallats.  
 
Sobre un pressupost existent, aquesta opció, 
permet actualitzar la informació i/o afegir nous 
elements. 

Independència de Microsoft 
Office 

Ja no és necessari l’Office de Microsoft per 
generar els documents tipus excel o word que es 
generen amb aquesta versió. Els fitxers generats 
es poden obrir amb l’Office de Microsoft i també 
amb  programes Open Source. 

Configuració de la visibilitat de 
les columnes de pressupost 

El programa permet configurar la visibilitat de les 
diferents columnes de les línies de pressupost. 

Preus negatius Permet la introducció de preus negatius. 

Eliminació de les justificacions 

Nova opció per a eliminar les justificacions dels 
elements seleccionats, tant si la selecció es fa a 
nivell de partida d’obra o d’una branca de l’arbre 
del banc de preus. 

Ampliació del nombre de dígits 
de la unitat d’ amidament. 

S’ha passat de 3 a 6 dígits per a la definició de la 
unitat d’amidament.  



Mòdul de seguiment econòmic    

Configuracions d’usuari 
A la configuració i personalització de les columnes 
es poden guardar i recuperar les diferents 
configuracions que defineix l’usuari. 

Estadística mensual Permet la estadística de la certificació mensual. 

Mòdul de planificació    

Exportació a excel de les 
tasques 

Nova opció per a exportar totes des dades de les 
tasques a excel. 

Generació automàtica a nivell de 
línia de pressupost 

En fer la creació automàtica de l’arbre de tasques, 
el programa permet la generació de tasques per 
cada línia de pressupost. Molt indicat per a obres 
petites. 

Calendari fictici en la previsió de 
certificacions 

El llistat de previsió de certificacions, permet la 
impressió amb un calendari fictici. 

 


