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TCQ2000 3.5. General 
Configuració de decimals   

La quantitat de decimals amb què treballa TCQ2000 està predeterminada amb els valors que s'han 
considerat més adequats. Tot i això l'usuari pot modificar la quantitat de decimals per variar la 
precisió amb què es faran els càlculs al seu pressupost.  

Aquesta configuració és independent per cada obra. 

En fer un càlcul, TCQ2000 arrodonirà el resultat a la quantitat de decimals indicada al paràmetre 
que controla aquest càlcul. 

Per accedir a la configuració de decimals heu de tenir obert el pressupost o el banc de la vostra 
obra. 

Accediu al menú General  a l'opció Dades Generals . 

 

Seleccioneu el separador General . 
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Al requadre Paràmetres de control numèric  trobareu la configuració de decimals de l'obra. 

 

Deixant la fletxa del ratolí a sobre de cada nom es mostrarà la seva descripció. 

 

Per modificar un paràmetre heu d'escriure a la casella adequada la quantitat de decimals amb què 
voleu que treballi el programa. 

 

Descripció dels paràmetres  

A continuació trobareu la descripció de cada paràmetre i un exemple d'on actuen al programa. Per a 
cada paràmetre s'indica també el valor predeterminat de decimals, el valor màxim i si és un 
paràmetre només informatiu. 
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La descripció dels paràmetres que mostra el programa (i que podeu veure en cursiva a cada 
paràmetre) està agafada directament de la especificació del format BC3. Existeixen diferències de 
nomenclatura entre el format TCQ i el format BC3, que s'han de tenir en compte perquè poden 
provocar confusió. A les descripcions dels paràmetres, per claredat, es farà servir la terminologia 
emprada al programa. A continuació trobareu l'equivalència:  

La Quantitat  al TCQ2000 equival al Rendiment  al BC3 
 
El Rendiment  al TCQ2000 equival al Factor  al BC3 
 
Les columnes d'amidament C, D, E i F al TCQ2000 equivalen a les columnes A, B, C i D al BC3.  

 

A la imatge següent piqueu a cada paràmetre per accedir directament a la seva descripció: 

                                 

 

 

 

DRC 

Decimals del rendiment i del factor de rendiment d'un pressupost, i decimals del resultat 
de la seva multiplicació 

Només informatiu 

La metodología TCQ2000 no considera l'aplicació directa de rendiments ni factors al pressupost. 
Aquest paràmetre apareix sempre en gris per indicar que no és modificable, i normalment no té cap 
valor. Si apareix un valor serà d'un pressupost importat des de BC3, i, tot i això, farà només una 
funció informativa perquè TCQ2000 no el farà servir enlloc. 

 

DC 

Decimals de l'import d'un pressupost o capítol 

Predeterminat: 2 

Màxim: 16 

Indica la quantitat de decimals amb què es mostrarà el total del pressupost i el total dels capítols. 

A la imatge següent podeu veure un exemple amb el paràmetre DC amb 2 decimals:  
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I un altre exemple, ara amb 3 decimals: 

 

 

DRO 

Decimals del rendiment d'un capítol o subcapítol d'un pressupost i del resultat de la 
multiplicació del rendiment pel factor 

Només informatiu 

La metodologia TCQ2000 no considera l'aplicació directa de rendiments ni factors als capítols. 
Aquest paràmetre apareix sempre en gris per indicar que no és modificable, i normalment no té cap 
valor. Si apareix un valor serà d'un pressupost importat des de BC3 i, tot i això, tindrà només una 
funció informativa perquè TCQ2000 no el farà servir enlloc. 

 

DFS 

Decimals dels factors de rendiment de les unitats d'obra i dels elements compostos 

Funcionament especial  

Aquest paràmetre està fixat a 3 decimals. Malgrat que permet ser modificat, TCQ2000 ignorarà 
qualsevol quantitat introduïda i permetrà posar sempre un màxim de 3 decimals.  

A la imatge següent podeu veure un exemple d'on actua el paràmetre DFS: 
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DRS 

Decimals del factor de rendiment de les unitats d'obra i dels elements compostos, i dels 
rendiments pels respectius factors 

Predeterminat: 4 

Màxim: 16 

Indica els decimals que es poden posar a les quantitats dels elements a la justificació de les partides 
i dels elements compostos. També indica els decimals del resultat de dividir les quantitats dels 
elements pel rendiment de la partida o de l'element compost. 

A la imatge següent podeu veure un exemple amb el paràmetre DRS amb 4 decimals: 
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I un altre exemple, ara amb 5 decimals: 

 

El comportament del paràmetre DRS és diferent a l'importar o exportar arxius en format BC3. Si el 
rendiment (veure DFS) de tots els elements i partides és 1 s'exportarà a BC3 utilitzant el valor 
indicat en el paràmetre DRS amb un mínim de 4 decimals (és a dir, si DRS té un valor inferior a 4 
s'exportarà utilitzant un mínim de 4). Si algun rendiment és diferent de 1 (encara que només sigui 
un) s'exportarà a BC3 amb el paràmetre DRS a 12 decimals, o la quantitat indicada en el programa 
si és superior. 

Això és degut al fet que el rendiment en el format BC3 s'indica amb un factor, en lloc d'utilitzar un 
divisor com TCQ. Per assegurar la màxima aproximació en els càlculs i evitar errors per 
arrodoniment de decimals és necessari que el programa actuï de la manera indicada. 

 

DFO 

Decimals del factor de rendiment dels capítols, subcapítols i línies d'amidament (unitats 
d'obra excloses) d'un pressupost 

Només informatiu 
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La metología TCQ2000 no considera l'aplicació directa de factors als capítols, subcapítols i línies 
d'amidament. Aquest paràmetre apareix sempre en gris per indicar que no és modificable, i 
normalment no té cap valor. Si apareix un valor serà d'un pressupost importat des de BC3 i, tot i 
això, tindrà només una funció informativa perquè TCQ2000 no el farà servir enlloc. 

 

DUO  

Decimals del cost total de les unitats d'obra 

Predeterminat: 2 

Màxim: 16 

Indica els decimals amb què el programa mostrarà els preus de les partides d'obra. 

A les imatges següents podeu veure exemples amb el paràmetre DUO amb 2 decimals: 

 

 

I d'altres exemples, ara amb 5 decimals: 
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DI 

Decimals del rendiment per preu del concepte, i de la suma dels costos directes d'una 
unitat d'obra, i dels indirectes. 

Predeterminat: 5 

Màxim: 16 

Indica els decimals amb què s'indicarà a la justificació d'una partida d'obra el resultat de multiplicar 
el Preu  per la Quantitat  (i dividir-lo pel Rendiment  si escau) d'un element de la justificació. 

A la imatge següent podeu veure un exemple amb el paràmetre DI amb 5 decimals: 
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I un altre exemple, ara amb 3 decimals: 

 

 

DS 
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Decimals de la línia de subtotal o total d'amidaments 

Predeterminat: 3 

Màxim: 16 

Indica els decimals amb què es mostrarà l'amidament d'una partida. Aquest paràmetre afecta al total 
de l'amidament (independentment que aquest amidament estigui detallat o no) i, si està detallat, 
també afecta al total de cada línia d'amidament. 

A les imatges següents podeu veure exemples amb el paràmetre DS amb 3 decimals: 

 

 

I un altre exemple, ara amb 5 decimals: 
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DD 

Decimals de dimensions de les tres magnituds del full d'amidaments (Cols. B, C, D) 

Predeterminat: 3 

Màxim: 16 

Indica els decimals que es poden posar a les columnes del full d'amidaments. Al TCQ2000 aquest 
paràmetre actua sobre totes quatre columnes, perquè totes poden tenir qualsevol funció. 

A la imatge següent podeu veure un exemple amb el paràmetre DD amb 3 decimals: 
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I un altre exemple, ara amb 5 decimals: 

 

 

DN 

Decimals del camp número de parts iguals del full d'amidaments (Col. A) 

Només informatiu 



TCQ2000 Consultes ràpides Configuració de decimals 
  

www.itec.cat/suport 13 

Aquest paràmetre no és operatiu al TCQ2000 perquè l'anterior (DD) controla totes les columnes del 
full d'amidaments. És recomanable posar-hi el mateix valor que al paràmetre DD per evitar errors 
d'arrodoniment en exportar al format BC3.  

 

DES 

Decimals de l'import dels elements simples 

Predeterminat: 2 

Màxim: 16 

Indica els decimals que es poden posar al preu d'un element simple (mà d'obra, material i 
maquinària). 

A la imatge següent podeu veure un exemple amb el paràmetre DES amb 2 decimals: 

 

I un altre exemple, ara amb 5 decimals: 
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BAJA  

Coeficient de baixa o alça d'un pressupost d'adjudicació, expressat en percentatge 

Només informatiu 

TCQ2000 no fa servir el paràmetre BAJA . Si apareix un valor serà d'un pressupost importat des de 
BC3, i, tot i això, farà només una funció informativa perquè no es fa servir enlloc. 

 

IVA, BI, GG  

 

IVA: Impost del Valor Afegit, expressat en percentatge 

BI: Benefici Industrial, expressat en percentatge 

GG: Despeses Generals de la Empresa, expressat en percentatge 

Només informatius 

Aquests paràmetres no són modificables directament per l'usuari i compleixen una funció només 
informativa. 
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Al TCQ2000 el percentatges d'IVA, BI (benefici industrial) i GG (despeses generals) no s'indiquen 
directament al pressupost sinó que s'afegeixen al llistat de l' últim full. 

En el cas d'un pressupost creat directament des de TCQ2000 les dades indicades a IVA, BI i GG no 
es faran servir. 

En el cas d'un pressupost importat des d'un arxiu BC3, a les caselles IVA, BI i GG s'indicaran els 
valors que l'usuari haurà de traslladar manualment al llistat de l' últim full per aconseguir el mateix 
import del pressupost original. 

 


