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TCQ2000 3.5. Seguretat i salut 
Com modificar la caràtula dels llistats gràfics 

La caràtula que afegeix el programa de seguretat i salut (TCQESS) en el moment d'imprimir els 
plànols associats a l'estudi s'obté del fitxer caratula.dwg  que trobareu a la carpeta on heu instal·lat 
el TCQ2000. Si la instal·lació és del tipus Client/Servidor el trobareu al servidor. 

Aquest fitxer es pot personalitzar editant-lo i modificant-lo amb l'AUTOCAD però cal mantenir unes 
certes regles. 

Si obriu el fitxer caratula.dwg  amb l'AUTOCAD podreu comprovar que el seu contingut és el 
següent: 

 

El plànol té 3 capes: 

Capa 0: on hi ha les línies de la caràtula i els textos de substitució #N# 
 
Capa CAT: on hi ha els textos en català. En el nostre cas "PLANOL Nº", "CONTINGUT" i el text de 
substitució #DESCRIPCIO# 
 
Capa CAS: on hi ha els textos en castellà. En el nostre cas "PLANO Nº", "CONTENIDO" i el text de 
substitució #DESCRIPCION# 

És necessari mantenir els texts #N# i #DESCRIPCIO# perquè seran substituïts pel número de 
plànol i per la descripció del plànol indicat a la llista que tenim a l'estudi de seguretat i salut. El que 
sí que es pot fer és modificar la seva posició, grandària i la font de la lletra a emprar. S'hi poden 
afegir textos com els que ja porta la caràtula per defecte (ex.: "PLANOL Nº" o "CONTIGUT"). 
Aquests textos s'han de definir a la capa CAT en català i a la capa CAS en castellà. D'aquesta 
manera la caràtula servirà per als dos idiomes perquè el programa TCQESS s'encarrega d'activar o 
desactivar les capes segons l'idioma seleccionat al programa. 

S'hi pot afegir el que es vulgui però cal tenir en compte que la caràtula resta espai útil a la página i 
per tant no s'aconsella augmentar-la massa en alçària. 

Com a exemple hem fet els següents canvis: 

 

Hem situat a la dreta de la caràtula el núm. de plànol i a l'esquerra hem introduït, a la capa 0, un text 
i un logo. 

 


