AGIT és una empresa que és dedica única i exclusivament a desenvolupar programes pels
instal·ladors i els més d’un miler de clients que ja treballen amb les seves aplicacions avalen la
seva professionalitat.
Amb AGIT vostè podrà disposar de tots els programes per a realitzar fàcilment les memòries
d’electricitat, aigua, gas i climatització.
Tots els programes compleixen amb les normatives d’indústria i imprimeixen tota la
documentació oficial.
Per una tarifa plana anual de 130€,
pels agremiats a FERCA i de
agremiats, vostè pot disposar dels programes següents:

150€,

pels NO

Confecció de la Memòria Tècnica de Disseny (Projectes fins a 12
diferencials - 4 diferencials per pàgina - Afegir subquadres al Projecte Visualització de qualsevol document – Butlletí de Reconeixement - Plànol de
Situació – Croquis de la instal·lació elèctrica - Per mes d'un instal·lador, ...)
Mòdul de la confecció de la Línia General d'Alimentació fins l'ICPM
(línia d’enllaç).
Confecció dels Butlletins Oficials Interiors d’Aigua.
(amb i sense bateria – càlcul del tipus de vivenda)
Confecció del Certificat d’Instal·lació de Gas. Croquis Isomètric
(120º) de la instal·lació.
Inclou el Certificat d’Instal·lacions Tèrmiques ens el edificis (RITE).
Confecció de les Memòries Tècniques Oficials de les Instal·lacions
Tèrmiques en els Edificis (ITE)
(complint amb el RITE)
En el cas de que vulgui només el pack elèctric (ElecPro / Lga+) llavors la quota anual és de 100€,
pel agremiats a FERCA i de

120€ pels NO agremiats.

Aquesta quota anual inclou:






Assistència telefònica
Assistència remota via ADSL
Actualitzacions de noves versions per part d’AGIT
Actualitzacions de noves normatives d’Indústria
Servei Tècnic de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00

Actualment la Tramitació Telemàtica (TT) ja està operativa amb AGIT i TÜV Rheinland.
Les activitats que permet la Tramitació Telemàtica amb TÜV Rheinland són: Baixa Tensió,
Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, Instal·lacions Petrolíferes i Gasos Combustibles mitjançat
els programes ElecPro i Itecs. La resta d’activitats s’aniran incloent de forma gradual.
(*) La Tramitació Telemàtica amb ECA en breu també estarà operativa.
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