La teva eina de dibuix gratuïta

Hem creat aquesta eina perquè puguis dibuixar d‘una forma senzilla i segura qualsevol plànol
que requereixi el teu projecte.
Està acotat, escalat i automatitzat. També conté totes les simbologies i llegendes que pugui
demanar-te l’administració en relació al teu expedient.
Podràs desar-lo, modificar-lo, imprimir-lo i fer allò que més et convingui.
I com sempre amb el nostre suport i amb totes les garanties d’èxit quan els presentis a
l’administració.
La nostra benvinguda a la teva eina de dibuix!
Eina desenvolupada per a PC i portàtils.
Optimitzat per Google Chrome. Pots descarregar-te’l aquí.
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1. Entrada:
Això és el que et trobaràs només arribar a l’eina: una superfície en quadrícula amb les dades
de l’expedient a l’esquerra i els comandaments a la dreta.
Pots canviar el format i dibuixar sobre blanc seleccionant “Quadrícula” tot i que et recomanem
treballar sempre en format quadrícula.

2. Comencem a dibuixar: àrea total i divisions internes.
Recomanem començar fent el contorn del plànol (àrea total) seleccionant “Línia Exterior” i
dibuixant-la clicant punt d’inici i punt final. Quedarà dibuixada entre aquests dos punts i et farà
l’acotació (mida) automàticament. Mentre vas d’un punt a un altre veuràs la mida sobre la
barra verda de sota plànol.
Per fer les divisions interiors selecciona “Línia Interior” i segueix el mateix sistema de dibuix de
línies entre punts. Novament et dibuixarà la línia automàticament de punt d’inici a punt final.
Si ho necessites, pots utilitzar el comandament “Acotar” per mesurar la longitud de les línies
abans de dibuixar-les. Una vegada mesurada la cota et sortirà en vermell sobre el plànol;
seguidament dibuixa la línia. Torna a clicar “Acotar” per fer desaparèixer la línia vermella.
 Pots esborrar qualsevol línia o element seleccionant primer “Esborrar” i clicant
seguidament sobre la línia o element a esborrar.
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3. Elements:
Ara és hora de posar portes, finestres, elements obligatoris com llums d’emergència,
extintors...
Clica l’element que necessitis i et sortirà en verd al vèrtex superior dret del plànol. Només
l’hauràs d’arrossegar on el vulguis posar. Una vegada al seu lloc pots el pots rotar fent doble
clic sobre l’element. A la barra verda de sota hi ha la seva denominació.
 Els elements obligatoris dels quals t’haurem informat i que posaràs al plànol quedaran
reflectits automàticament al quadre de simbologies.

 Pots esborrar qualsevol línia o element seleccionant primer “Esborrar” i clicant
seguidament sobre la línia o element a esborrar.
 Pots afegir llegendes de text a qualsevol lloc del plànol escrivint el text a la barra
blanca de sota o dreta i clicant “Afegir”. Una vegada fet posa-la on més et convingui.
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4. Dades:
Una vegada dibuixat el plànol i amb les seves llegendes de text has d’anar a “Dades” i posar les
superfícies interiors. Les simbologies obligatòries surten reflectides automàticament, no cal
que facis res. Hauràs de posar la maquinària que calgui segons les instruccions que t’haurem
adreçat a la documentació informativa.
 Una vegada introduïdes les dades clica “Gravar”.
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5. Desar i imprimir:
Quan hagis acabat podràs imprimir el teu plànol format PDF i/o imprimir-lo per adjuntar-lo al
teu projecte, presentar-lo a l’ajuntament i obtenir la llicència que necessites.
I no pateixis que sempre podràs accedir a ell a través de l’apartat “els meus tràmits”.
Per qualsevol dubte que tinguis contacta amb nosaltres: tramitatu@tramitatu.com
I recorda que TramitaTu és la teva eina per poder fer qualsevol tipus de tràmit tècnic
administratiu i obtenir la llicència que necessites.

Moltes gràcies i ràpida, segura i feliç tramitació!
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