
Arquitec |  1 

 

Arquitec 

ÍNDEX DE CONTINGUTS 
 

1 - INSTAL·LACIÓ DEL PROGRAMA ........................................................................................................... 2 

2 – CONFIGURACIÓ ................................................................................................................................. 3 

3 – PARETS DE CÀRREGA I ENVANS ......................................................................................................... 5 

4 – PILARS RECTANGULARS I CIRCULARS 2D/3D ...................................................................................... 8 

5 – PORTES MASSISSES O VIDRIERES ....................................................................................................... 9 

6 – FINESTRES ........................................................................................................................................10 

7 – BALCONERES ....................................................................................................................................11 

8 – ESCALES ...........................................................................................................................................12 

9 –EDICIÓ...............................................................................................................................................13 

10 –COBERTES .......................................................................................................................................15 

11 – ACOTAMENT ..................................................................................................................................17 

12 – SUPERFÍCIES ...................................................................................................................................18 

13 – CONVERTIR 2D a 3D .......................................................................................................................19 

14 – FAÇANES / SECCIÓ ..........................................................................................................................20 

15 – PERSPECTIVES ................................................................................................................................21 

16 – GESTIÓ DE LES CAPES .....................................................................................................................22 

17 – LLIBRERIES ......................................................................................................................................25 

18 – ESCALA PRESENTACIÓ ....................................................................................................................30 

19 – INSERIR IMATGES MrSID A AutoCAD...............................................................................................31 

 

 

  



Arquitec | 1 - INSTAL LACIÓ DEL PROGRAMA 2 

 

1 - INSTAL·LACIÓ DEL PROGRAMA 
 

Descarreguem de la web http://webfacil.tinet.cat/arquitec el fitxer del programa 

“Arquitec.exe”. Serveix per a les versions d’AutoCAD 2006 i superiors i sistemes 

operatius Windows XP, Vista, 7, 8 i 10. 

 

Interfície 

 

Instal·lació. 

Fem la instal·lació acceptant totes les opcions per defecte. El programa queda 

instal·lat a “C:\ARQUITEC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan es vulgui des instal·lar el programa, es farà des del “Tauler de Control” del 

Windows “Des instal·la un programa”. 

  

http://webfacil.tinet.cat/arquitec


Arquitec | 2 – CONFIGURACIÓ 3 

 

2 – CONFIGURACIÓ 
 

La configuració consistirà en (es farà per aquest ordre): 

1.- Crear una drecera del programa a l’escriptori. 

2.- Afegir el camí a “Opciones” d’AutoCAD. 

3.- Copiar la plantilla Arquitec.dwt. 

4.- Carregar el menú ARQWIN. 

 

Interfície 

1.- Copiarem i enganxarem la drecera d’AutoCAD de l’escriptori i a 

continuació li canviarem les propietats: 

a.- Canviarem el nom i li posarem Arquitec. 

b.- Afegirem a la Destinació el nom del perfil i la plantilla: 

    acad.exe” /p arquitec /t arquitec 

c.- Canviarem la icona actual per aquesta: 

    C:\ARQUITEC\Arquitec.ico 

2.- Executarem l’AutoCAD per la nova drecera que acabem de crear (sortirà un 

missatge que dirà que el perfil arquitec no 

existeix i que si el volem crear, direm “SI”) Anirem 

a “Herramientas -> Opciones -> Archivos -> Ruta 

de búsqueda de archivo de soporte -> Añadir -> 

Examinar” i afegirem la ruta: C:\ARQUITEC. A 

continuació amb la opció “Subir” pujarem la ruta a 

dalt de tot. Farem el mateix amb la ruta: 

C:\ARQUITEC\Bib (sense l’opció “Subir”) i farem 

“Aplicar” 

 

3.- Buscarem el fitxer de plantilla: 

C:\ARQUITEC\Arquitec.dwt i en el menú 

contextual farem “Copia”. 

Anem a “Archivo -> Nuevo...” i dins de la 

finestra de llistat dels fitxers, enganxarem l’arxiu 

que em copiat. Sortirem amb “Cancelar”. 
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4.- Configurarem la finestra 

d’AutoCAD com a “AutoCAD 

clásico”. A partir de la versió 2015 el 

menú no incorpora aquesta opció, si 

es vol tenir l'espai de treball 

"clásico": Amb l'ordre _CUI importar 

l'espai de treball clàssic des de acad.cuix de la versió 

2014. Per a més informació: http://autode.sk/1vj66fm 

 

5.- Escriurem a la línia de “Comandos” d’AutoCAD: CARGARMENU i a “Examinar...” 

buscarem el fitxer de menú: C:\ARQUITEC\ARQWIN.mnu i farem “Abrir”. 

 

 

 

 Apareixerà el nou menú desplegable 

ARQUITEC i la barra d’eines del mateix 

nom (en el cas de que no apareix-hi la 

barra d’eines, ves a: ARQUITEC -> Barra 

d’eines d’Arquitectura) 

 

 

 

 

Si volem la barra d’eines de les CAPES fem “clic” 

amb el botó de la dreta del ratolí damunt de la barra 

d’eines d’Arquitectura i activem-la. 

 

Ja hem configurat el programa, ara sortirem d’AutoCAD i tornarem a entrar (drecera 

ARQUITEC) i comprovarem que no surt cap error i tenim els menús corresponents. En 

cas contrari, repetiríem el procés d’allò que hem fet malament. 

  

http://autode.sk/1vj66fm
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3 – PARETS DE CÀRREGA I ENVANS 
 

Es dibuixaran un parell de línies paral·leles amb diferents opcions i automatismes. 

 

Interfície 

 

Paret de 30 cm. 

  

Paret de 15 cm. 

 

Paredó de 10 cm. 

 

 Envà de 7 cm. 

 

Envà de 5 cm. 

 

Partir/ACabament/Arrossegament/Forçcoor/Revocar/Gruix/<punt inicial>: Assenyalem 

el punt de començament (que estarà centrat a la paret per defecte). Si volem que el 

punt estigui situat a la dreta, esquerra o a una distància determinada, abans 

d’assenyalar el punt inicial, ho canviarem amb l’opció Arrossegament. 

Arc/Partir/ACabament/Tancar/Arrossegament/Forçcoor/Revocar/Gruix/<Punt següent>: 

Si volem trams de paret rectilínia, anirem assenyalant les cantonades (o posant les 

distàncies, com si es tractés de l’ordre “LINEA” de l’AutoCAD) i per acabar premem 

ENTER. 

Opcions: 

Partir  

Partir la paret en els punts inicial i final?  

DES/<ACT>: 
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Acabament  

Quin tipus d'acabament de la paret?  Ambdós/Final/Cap/Inicial/<Auto>: 

 

Arrossegament  

Estableix posició d'arrossegament Esquerra/Centre/Dreta/<Distància del centre =  

0.00>: 

 

Forçcoor   

Definir interval de Forçcoor o Forçcoor ACT/DES.  Interval/DES/<ACT>: 

Activem/desactivem o donem l’interval del forçat de coordenades 

 

Revocar Aquesta opció l’agafarem per revocar un o més trams de paret erronis 

 

Gruix 

Nou gruix de PARET <0.30>: Canviarem el gruix de la paret o ENTER accepta l’actual 

 

Tancar Es tanca el recinte perimetral de la paret (igual que l’opció “CERRAR” de l’ordre 

“LINEA” d’AutoCAD) 
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Arc 

Partir/ACabament/Centre/Tancar/Arrossegament/PUntfinal/Línia/Forçcoor/Revocar/Gr 

uix/<segon punt>: 

Centre 

Angle/Longitud de corda/PUnt final: 

 

PUntfinal 

Angle/Direcció/Radi/Centre: 

 

Línia Amb la opció línia abandonem l’arc i tornem a dibuixar la paret lineal 
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4 – PILARS RECTANGULARS I CIRCULARS 2D/3D 
 

Dibuixa el pilar amb una polilínia o un cercle en 2D o 3D. 

 

Interfície 

 

Pilars 
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5 – PORTES MASSISSES O VIDRIERES 
 

Col·locació de portes massisses o vidrieres en parets i envans dibuixats amb l’ordre 

“paret” o bé en dues línies paral·leles. Situació automàtica a la capa corresponent. 

 

Interfície 

 

Portes 

 

 

 

 

Assenyala un punt de la paret: Punt interior o exterior de la paret o envà 

Distància al punt de referència: Distància numèrica o gràfica 

A travessa la paret: A travessa la segona línia 

Vols bastiment (s/n)? <S>: Si/No (Si per defecte) 

Canvi de costat (s/n)? <N>: Si/No (No per defecte) 

Canvi de sentit d'obertura (s/n)? <N>: Si/No (No per defecte)  
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6 – FINESTRES 
 

Col·locació de finestres en parets dibuixades amb l’ordre “paret” o bé en dues línies 

paral·leles. Situació automàtica a la capa corresponent. 

 

Interfície 

 

Finestres 

 

 

 

 

 

 

Assenyala un punt de la paret: Punt interior o exterior de la paret 

Distància al punt de referència: Distància numèrica o gràfica 

A travessa la paret: A travessa la segona línia 

Canvi de costat (s/n)? <N>: Si/No (No per defecte) 
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7 – BALCONERES 
 

Col·locació de balconeres en parets dibuixades amb l’ordre “paret” o bé en dues línies 

paral·leles. Situació automàtica a la capa corresponent. 

 

Interfície 

Balconeres 

 

 

 

 

 

 

 

Assenyala un punt de la paret: Punt interior o exterior de la paret 

Distància al punt de referència: Distància numèrica o gràfica 

A travessa la paret: A travessa la segona línia 

Canvi de costat (s/n)? <N>: Si/No (No per defecte) 
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8 – ESCALES 
 

Dibuix d’una escala recta o de cargol en 3D 

 

Interfície 

 

Escala recta 

 

Escala de cargol 

 

 

Escala recta 

Assenyala el punt inferior esquerra: Començament de l’escala 

Direcció de pujada: Assenyala la direcció de pujada 

Alçada total: Valor numèric 

Petjada: Valor numèric 

Amplària: Valor numèric 

Nombre d'esglaons: Valor numèric enter 

Vols barana? (s/n) <N>: Si/No (No per defecte) 

 

Escala de cargol 

Centre de l'escala de cargol: Punt central de l’ànima 

Cantonada més baixa i a l'esquerra: Punt que determina el radi de l’ànima 

Alçada total: Valor numèric 

Petjada mitjana: Valor numèric 

Amplària: Valor numèric 

Nombre d'esglaons: Valor numèric enter 

Alçada de la barana: Valor numèric 
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9 –EDICIÓ 
 

Podem obrir una obertura en una paret o envà, dibuixar la cambra d’aire d’una paret, 

eliminar les línies d’intersecció de creuament de dues parets o envans, unir dues línies 

que prèviament era una línia que havia estat partida i esborrar automàticament una 

porta, finestra o balconera. 

 

Interfície 

 

Obertures 

 

Cambra d’aire 

 

Parets en creu 

 

Unir línies 

 

Esborrar porta/finestra 

 

 

 

Obertures 

Assenyala un punt de la paret: Punt interior o exterior de la paret/envà 

Distància al punt de referència <>: Distància numèrica o gràfica 

Amplada de l'obertura: Valor numèric 

A travessa la paret: A travessa la segona línia 

Vols bastiment (s/n)? <S>: Si/No (Si per defecte) 
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Cambra d’aire 

Sentit de dibuix de la paret (Horari/Antihorari): H=horari, A=antihorari 

Gruix total de la paret: <0.30> Valor numèric (per defecte 0,30) 

Gruix de l'envà: <0.05> Valor numèric (per defecte 0,05) 

Gruix del muntant: <0.15> Valor numèric (per defecte 0,15) 

Assenyala la línia interior de la paret: <RETURN=FI> línia interior 

Assenyala la línia exterior de la paret: línia exterior 

Assenyala la línia interior de la paret: <RETURN=FI> 

 

Parets en creu 

Designe objetos: Designe esquina opuesta: 4 encontrados Finestra de captura 

Designe objetos: 

 

 

Unir línies 

Línia 1: Assenyalar la primera línia 

Línia 2: Assenyalar la segona línia 

 

 

 

Esborrar porta/finestra 

Assenyala la porta/finestra a esborrar: Assenyalar l’element 
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10 –COBERTES 
 

Resolució de cobertes d’una o vàries pendents, rectangulars, angulars i en té. Solució 

en 3D. 

 

 

Interfície 

 

Cota de la teulada: <3.00> 

Pendent del tremujal en %: <30> 

Gruix de la teulada: <0.10> 

Primera cantonada: 1 

Segona cantonada: 2 

Tercera cantonada: 3 

 

 

Cota de la teulada: <3.00> 

Pendent del tremujal en %: <30> 

Gruix de la teulada: <0.10> 

Primera cantonada: 1 

Segona cantonada: 2 

Tercera cantonada: 3 
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Cota de la teulada: <3.00> 

Pendent del tremujal en %: <30> 

Gruix de la teulada: <0.10> 

Primera cantonada: 1 

Segona cantonada: 2 

Tercera cantonada: 3 

 

 

Cota de la teulada: <3.00> 

Pendent del tremujal en %: <30> 

Gruix de la teulada: <0.10> 

Primera cantonada: 1 

Segona cantonada: 2 

Tercera cantonada: 3 

Quarta cantonada: 4 

 

Cota de la teulada: <3.00> 

Pendent dels tremujals en %: <30> 

Pendent dels faldons en %: <30> 

Gruix de la teulada: <0.10> 

Primera cantonada: 1 

Segona cantonada: 2 

Tercera cantonada: 3 

Primera cantonada: 4 

     Segona cantonada: 5 

     Tercera cantonada: 6 
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11 – ACOTAMENT 
 

Acotament automàtic de línies (no polilínies) en posició ortogonal. Cal a travessar les 

línies a acotar en una mateixa direcció o en zig-zag. 

 

Interfície 

 

Acotament 

 

Línia d'acotació: Primer punt:  -Següent punt:  -Següent punt:  -Següent punt:  -Següent 

punt: Assenyalar dos o més punts 

Vols treure alguna línia? (s/n) <N>: Possibilitat d’excloure una o vàries línies 

Punt de situació de la cota: Punt de pas de la línia de cota 
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12 – SUPERFÍCIES 
 

Càlcul i retolació automàtica de la superfície a partir d’assenyalar els vèrtex del 

perímetre. Suma i retolació automàtica de dues o més superfícies. 

 

Interfície 

 

Superfície 

 

Total 

 

Assenyala el primer punt de l'àrea: Primer punt del 

perímetre 

Assenyala el següent punt: Segon punt 

Assenyala el següent punt: Tercer punt 

Assenyala el següent punt: Quart punt 

Assenyala el següent punt: Cinquè punt ... 

Assenyala el següent punt: ENTER per acabar 

Altura del text en mil·límetres <2.50>: Valor numèric 

(per defecte 2.50 mm) 

Punt inicial del text: Punt de situació del text 

 

Assenyala textos numèrics a sumar: Tocar un a un o amb finestra o captura 

Designe objetos: 1 encontrados 

Designe objetos: 1 encontrados, 2 total 

Designe objetos: ENTER per acabar 

Total: 152.52 m2 

Rètol: Prefix al valor de la suma 

Assenyala el punt inicial del text: Punt de situació del 

text 
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13 – CONVERTIR 2D a 3D 
 

Converteix parets, envans, obertures, portes, finestres, balconeres i mobles dibuixats 

en 2D a 3D. El resultat de les parets i envans pot ser amb línies amb altura d’objecte o 

bé amb 3Dcara. 

 

Interfície 

 

2D a 3D 

 

 

Altura de les parets: <2.50> Valor numèric 

Nivell de la planta: <0.00> Valor numèric (per defecte 0.00) 

Nombre de plantes iguals: <1> Nombre de plantes iguals (per defecte 1) 

Convertir parets a 3dcara? (s/n) <S>: S/N (per defecte S) 

Assenyala objectes a convertir a 3D: Assenyalar objectes 

 

 

                       PLANTA EN 2D                                           RESULTAT EN 3D 
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14 – FAÇANES / SECCIÓ 
 

A partir del 3D obtingut es pot dibuixar una façana o secció. En el cas d’una façana 

indicarem el pla vertical paral·lel a la façana per la part exterior i en el cas d’una secció 

el pla indicat serà interior. El resultat serà un bloc 

Interfície 

 

Façanes/Secció 

 

Vols que es dibuixin els mobles? (s/n) <N>: Pot ser interesant quan és una secció 

Assenyala dos punts d'una línia paral·lela al pla: Primer punt: Punt 1 

Segon punt: Punt 2 

Assenyala la situació del punt de vista: Punt 3 del punt de vista a un o altre costat 

Assenyala el punt de situació de la façana: Punt on es dibuixarà el resultat 
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15 – PERSPECTIVES 
 

Es tracte de tenir com a resultat un dibuix 2D a partir d’un punt de vista 3D. El resultat 

serà un bloc. Si la perspectiva es paral·lela, el dibuix resultant té les línies amagades i 

si és cònica, no.  

 

Interfície 

 

Perspectiva 

 

Assenyala el punt de situació de la perspectiva: Punt on es dibuixarà el resultat 
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16 – GESTIÓ DE LES CAPES 
 

Podem gestionar les capes d’una manera àgil, sense necessitat en molts casos de 

saber-ne el seu nom, sinó tan sols tocant un element existent a la mateixa que 

l’identifiqui. 

 

Interfície 

 

 

 

 

Capa actual 

Assenyala un objecte qualsevol que pertanyi a la capa: Designem la capa actual 

assenyalant un element qualsevol que hi pertanyi 

 

Inutilitzar una capa 

Assenyala un objecte qualsevol de la capa a inutilitzar: Inutilitzem una capa 

assenyalant un element qualsevol que hi pertanyi (la capa actual no es pot 

inutilitzar) 

 

Inutilitzar totes les capes 

 Inutilitza d’una sola vegada totes les capes del dibuix menys l’actual 

 

Inutilitzar una VGCAPA 

Assenyala un objecte qualsevol de la capa a inutilitzar: Aquesta ordre només 

funciona en una PRESENTACIÓ. Inutilitzem una capa assenyalant un element 

qualsevol que hi pertanyi (aquesta capa no s’imprimirà) 

 

Reutilitzar totes les capes 

 Reutilitza d’una sola vegada totes les capes 
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Bloquejar una capa 

Assenyala un objecte qualsevol de la capa a bloquejar: Bloquegem una capa 

assenyalant un element qualsevol que hi pertanyi 

 

Des bloquejar una capa 

Assenyala un objecte qualsevol de la capa a des bloquejar: Des bloquegem una 

capa assenyalant un element qualsevol que hi pertanyi 

 

Canviar de capa 

 Designe objetos: Seleccionem els objectes que s’han de canviar de capa 

Assenyala un objecte qualsevol de la capa de destí: Assenyalem un element 

qualsevol que pertanyi a la capa de destinació 

 

Canviar a la capa actual 

 Designe objetos: Seleccionem els objectes que s’han de canviar a la capa actual 

 

Canviar tota la capa 

Assenyala un objecte qualsevol de la capa d'origen: Assenyalem un element 

qualsevol de la capa que volem canviar (en quedaran seleccionats tots els 

elements de la capa) 

Assenyala un objecte qualsevol de la capa de destí: Assenyalem un element 

qualsevol de la capa a la qual canviarem tots els elements de la capa anterior 

 

Color capa 

Assenyala un objecte qualsevol de la capa que s'ha de canviar: Assenyalem un 

element qualsevol de la capa que volem canviar de color i a continuació triem el 

color dins de la carta de colors 
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Crear capes planta 

Número de la planta per a crear-hi capes: (per exemple: 1) Crearà totes les 

capes de la nova planta amb els mateixos atributs que la planta anterior 

 

 

 

Copiar d’una capa a una altra 

 Designe objetos: Seleccionem els objectes que volem copiar 

Nom de la capa o <ENTER> per assenyalar: Tenim dues opcions, escriure el 

nom de la capa, o bé premem ENTER i assenyalem un element qualsevol de la 

capa a la qual volem copiar els elements seleccionats (els elements copiats 

queden superposats als anteriors i serà necessari inutilitzar una de les capes per 

manipular-los) 

 

Copiar tota una capa a una altra 

Assenyala un objecte qualsevol de la capa d'origen: Assenyalem un element 

qualsevol de la capa que volem copiar (en quedaran seleccionats tots els 

elements de la capa) 

nom de la capa o <ENTER> per assenyalar: Tenim dues opcions, escriure el 

nom de la capa, o bé premem ENTER i assenyalem un element qualsevol de la 

capa a la qual volem copiar tots els elements de la capa anterior (els elements 

copiats queden superposats als anteriors i serà necessari inutilitzar una de les 

capes per manipular-los) 

 

Esborrar tota la capa 

Assenyala un objecte qualsevol de la capa a esborrar: Assenyalem un element 

qualsevol de la capa a la qual volem esborrar tots els elements que hi pertanyin 

(em d’estar molt segurs abans d’utilitzar aquesta ordre, ja que s’esborraran 

completament tots els elements de la capa. Si volem tirar enredera utilitzarem 

l’ordre REVOCA de l’AutoCAD) 
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17 – LLIBRERIES 
 

Llibreries de blocs a escala 1:1 de: mobiliari, decoració, cuina, sanitaris, arbres, 

instal·lacions, detalls... Per a la inserció només cal indicar el punt base i l’angle 

de rotació. 

Interfície 

Precise punto de inserción: Punt d’inserció del bloc 

Precise ángulo de rotación <0.00>: Angle de rotació (per defecte 0.00) 
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18 – ESCALA PRESENTACIÓ 
 

En una presentació podem escalar qualsevol finestra a l’escala d’impressió. No 

serà necessari fer cap càlcul previ, només cal introduir el valor de l’escala. 

 

Interfície 

 

   Escala presentació 

 

Assenyala la finestra a escalar: Assenyalar la finestra de la presentació 

Escala d'impressió 1: <50> Valor numèric de l’escala (per defecte 1:50) 
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19 – INSERIR IMATGES MrSID A AutoCAD 
 

Prèviament s’ha de ser usuari registrat (és gratuït) de l’ ICC i descarregar les imatges 

de la zona que interessi de: http://www.icc.cat/vissir3/ 

 

PER A VERSIONS AutoCAD 2010 i 2011: 

 

1.- Convertir la imatge *.sid a format *.jpg amb el programa Contenta SID Converter (no 

canviar cap paràmetre per defecte, excepte la destinació del fitxer convertit) 

2.- Canviar l'extensió *.sdw del fitxer referencial a *.jgw (la imatge *.jpg i el fitxer *.jgw 

s'han d'ubicar al mateix directori) 

3.- Inserir la imatge *.jpg a l'AutoCAD a qualsevol punt i a qualsevol escala 

4.- Carregar la rutina lisp GeoRefimg.VLX 

5.- Executar GeoRefimg, assenyalar la imatge, RETURN i zoom extensió. Llestos. 

6.- Amb l'ordre WORLDOUT podem crear un fitxer de posicionament *.jgw d'una imatge 

posicionada en un dibuix en el cas de no disposar del mateix. 

 

PER A LA VERSIÓ AutoCAD 2012 i posteriors: 

 

1.- Inserir directament la imatge *.sid a l'AutoCAD a qualsevol punt i a qualsevol escala 

(la imatge *.sid i el fitxer *.sdw s'han d'ubicar al mateix directori) 

2.- Carregar la rutina lisp GeoRefimg.VLX 

3.- Executar GeoRefimg, assenyalar la imatge, RETURN i zoom extensió. Llestos. 

 

Per a descarregar el programa Contenta SID Converter:  

http://www.contenta-sidconverter.com/ 

Per a descarregar GeoRefimg.vlx: 

http://webfacil.tinet.cat/arquitec 

 

 

http://www.icc.cat/vissir3/
http://www.contenta-sidconverter.com/
http://webfacil.tinet.cat/topograf

