
El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Girona creu que es positiu 
pels nous professionals tot allò que faciliti la seva incorporació a aquesta nova activitat, i en concret 
l'accés a determinades eines informàtiques que avui en dia son imprescindibles per exercir-la. En 
aquest sentit hi ha un acord entre el Col·legi i l'ITeC per tal que els nous col·legiats i col·legiades puguin 
disposar de les aplicacions informàtiques de l'Institut durant un any i sense càrrec. 

Si hi esteu interessat/ada, empleneu aquesta fitxa i lliureu-la al Col·legi
Cal complimentar totes les dades.
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TCQ2000
És un conjunt d’aplicacions informàtiques per a diferentes fases de l’obra. Gestiona conjuntament i de forma integrada les dades tècniques, 
econòmiques i temporals que intervenen en el cicle de l'obra mitjançant diferents mòduls d'aplicació.

Mòdul de pressupostos i condicions tècniques 
Crea i manté pressupostos, que s'organitzen en una estructura jeràrquica de fins a 9 nivells de desglossament; el darrer nivell 
és la línia de pressupost. A cada línia s'hi assigna un preu, que pot procedir d'un banc o ser de nova creació.

Mòdul de planificació temporal 
La planificació temporal de l'obra es basa en una xarxa de precedències múltiples, la qual és formada pel conjunt d'activi tats 
que defineixen l'obra i els lligams respectius.
Un cop establerta la xarxa, s'executa l'anàlisi temporal, la qual dóna com a resultat la data d'acabament de l'obra, així com les 

dates primeres i últimes d'inici i de fi de cada activitat i, en conseqüència, les folgances inicials o finals. Aquesta informació es 
representa gràficament en un diagrama de Gantt, on cada activitat es mostra dins una escala temporal.

Mòdul de seguiment econòmic 
Permet introduir la relació valorada i la certificació d'obra a partir del pressupost fet amb TCQ. La certificació es realitza a nivell 
de la línia de pressupost a l'origen o per períodes, i en amidament (directe o detallat) o import. El sistema manté la història de 
totes les certificacions de l'obra i calcula l'estimació de desviació a final d'obra per a les línies de pressupost certificades.

Mòdul d'estudis i plans de seguretat i salut 
Elabora els documents necessaris per obtenir un estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS), un estudi de seguretat i salut (ESS) 
o un pla de seguretat i salut (PSS). La documentació generada es pot visualitzar o imprimir amb qualsevol programa de
tractament de textos a partir d'un fitxer en format RTF.

Mòdul de gestió mediambiental 
Genera la documentació de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolicions (segons RD 105/2008) i analitza, a partir 
de la informació proporcionada pels elements constructius d'un pressupost, diversos impactes mediambientals que provoquen 
els materials de construcció. Permet, doncs, relacionar de forma directa els aspectes mediambientals, tècnics i econòmics de 

les solucions constructives, i per tant del projecte.

DicPla - Llibre edifici
DicPla és una aplicació informàtica per a la redacció del Llibre de l'edifici i la planificació i gestió del manteniment segons els requeriments del

CTE, mitjançant els bancs de dades que porta associats. 

Mòdul 2 Llibre de l’edifici. Pla de manteniment amb gestió estàndard – Habitatges 

Bancs de dades BEDEC
El BEDEC Preus/Plecs, és un banc estructurat de dades d’elements constructius de preus de referència i plecs de condicions tècniques de 
l’ITeC, d’entitats i de fabricants de productes de la construcció.

Bancs de preus i plecs de condicions tècniques 

Rebreu un correu electrònic del Servei Comercial de l'ITeC per descarregar i activar la llicencia d'ús. 
Per a més informació podeu contactar amb el Servei Comercial de l'ITeC (T. 93 309 34 04, correu: comercial@itec.cat). 
Així mateix, per a qualsevol dubte o possible incidència en la instal·lació i utilització dels programes, podeu adreçar-vos a 
l'ITeC (Suport Informàtic, T. .93 507 25 00 i correu: suport@itec.cat). 

Totes les dades de caràcter personal són tractades segons estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Podeu 
adreçar-vos a l'ITeC, Wellington 19, 08018 Barcelona, per tal d'exercitar els drets d'oposició, rectificació i cancel·lació.

www.itec.cat 
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