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TCQ2000 3.5. Pressupost 
Posar a zero els preus d'un pressupost   

TCQ2000 disposa d'una eina que permet posar a zero tots els preus d'un pressupost de manera 
ràpida. 

El procés consisteix bàsicament en fer una còpia del pressupost, i és durant aquesta còpia que es 
pot seleccionar l'opció per posar els preus a zero. Així doncs, s'obté una còpia amb els preus a zero 
i el pressupost original resta sense modificar. 

Seguiu aquests passos per posar a zero els preus d'un pressupost: 

Accediu al menú General  a l'opció Còpies , i dintre d'aquesta a Obres . 
   

 
 

Amb el botó seleccioneu l'arxiu que conté el pressupost al qual voleu posar els preus a zero. 
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Seleccioneu la Obra amb el botó . Ha de quedar seleccionat amb la marca vermella (  ), 

tal com es mostra a la imatge. Per continuar premeu el botó . 
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Ara heu de seleccionar a quin arxiu voleu que es guardi la còpia de la Obra. El programa us 
proposarà de manera predeterminada el mateix arxiu on hi ha l'Obra que esteu copiant. Si en voleu 

seleccionar un de diferent premeu el botó . Per continuar premeu el botó .  
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Ara se us dona l'opció de canviar el codi de la Obra. És recomanable canviar-lo, posant una 
indicació per diferenciar el pressupost amb els preus a zero del pressupost original. Per fer-ho feu 

doble clic a sobre de l'espai que hi ha a sota el títol Nou Codi ( ) i escriviu el 

codi de la còpia. Per continuar premeu el botó . 
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Nota:  Si feu servir el mateix arxiu per guardar la còpia és obligatori canviar-li el codi. 
   

 
 

Marqueu l'opció Preus Zero ( ). Ha de quedar seleccionada amb la marca vermella (  ) 

tal com es mostra a la imatge. Per continuar premeu el botó . 
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Premeu el botó . 
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Si la còpia finalitza amb èxit se us indicarà. Accepteu el missatge. 
   

 


