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«Seguint la línia fixada fa 4 anys pel patronat 

de l’ITeC, l’ITeC ha seguit impulsant i aportant 

instruments per a la modernització i renovació 

del sector de la construcció que necessita 

adaptar-se i respondre amb una visió holística 

als nous reptes socials, mediambientals i 

tecnològics, per tornar a ser motor econòmic 

i social.»

Lluís Xavier Comerón Graupera
President del Patronat de l’ITeC
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«El 2018 ha estat un any en que l’ITeC ha 

continuat consolidant-se amb èxit com 

institució capdavantera en la implantació de 

les noves metodologies de treball col·laboratiu, 

tant a Catalunya com a Espanya.»

Jordi Gosalves López
Vicepresident del Patronat de l’ITeC

Presentació
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 L’ITeC per dins

MISSIÓ

Generar i transferir informació i coneixement

Prestar servei tecnològic

Millorar la competitivitat dels agents del sector de la construcció

VISIÓ

Promoure la col·laboració interdisciplinar

Fomentar la innovació i la sostenibilitat

Esdevenir un referent en avaluació tècnica i certificació de productes

VALORS

Compromís amb el medi ambient

Responsabilitat amb l’entorn social

Professionalitat i pluridisciplinarietat de l’equip humà
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Comissió Permanent

Mecenatge i Club Empreses

CCF

CIC

Patronat

Institucional

L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, 

com a institució, el formen diferents persones físiques i 

jurídiques, organismes i empreses privades. Tots i cadascún 

d'ells aporten el seu gra de sorra en la consecució dels 

fins fundacionals i l'assoliment de l'objectiu de generació i 

transferència d’informació i coneixement per a la millora del 

sector de la construcció.

https://itec.cat/docs/pdf/mem/comissio-permanent-2018.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/mecenatge-club-empresa-2018.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/ccf-2018.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/cic-2018.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/patronat-itec-2018.pdf
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Equip humà

Laboral

74
32 dones - 42 homes

Estudiants

7

Col·laboradors/es

27
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Patronat
Fundació ITeC

Presidència

Comissió
Permanent

Consell
Assessor

Direcció
General

Direcció
Tècnica

Departament
de Mercats

Departament
de Comunicació/

Màrqueting

Àrea de
Serveis

Departament
d’Administració i

Compres

Departament
de RRHH

Altres
Departaments

Àrea Comercial/
Atenció al Client

Departament
Comercial

Departament de
Suport Tècnic i

Formació

Àrea
d’Informàtica

Departament de
Sistemes

Departament Web 
i BBDD

Departament
d’Aplicacions
Informàtiques

Àrea de
Construcció

Departament de 
Gestió del Procés 

Constructiu

Departament de
Construcció
Sostenible

Departament de 
Banc de Dades

Àrea de Suport
a la Innovació

Departament de 
Qualitat de 
Productes

O�cina EOTA

Departament
d’AVCP

Departament de 
secretaria de Patronat
Secretaria de Direcció

Sistema de Gestió 
(ISO)

Organigrama
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L’ITeC en xifres

Compres i altres despeses

Amortitzacions

Despeses financeres

Despeses de personal

Despeses per naturalesa

Àrea de Construcció

Àrea Comercial

Àrea de Suport a la Innovació

Altres Ingressos

Ingressos per Àrees

25,15%

19,18%40,75%

14,91%

63,30%

1,67%

8,61%

26,42%

Venda de productes i altres

Subvencions i Patrocini

Prestació de serveis

Altres Ingressos

Ingressos per tipologies

32,93%

50,15%

10,27%

6,66%

Dades econòmiques

10
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Avaluació Tècnica Europea

ETAs
20

DAUs

3

Marcatges
CE

12
ApTOs

4

EADs
5

4
Grups de 

treball

8
núm. 15

núm. 16

núm. 17

núm. 18

Reports of 
EOTA ITeC

Certificats emesos el 2018

EOTA: Organisme d'Avaluació Europeu

La innovació en els productes de construcció, ja siguin nous o existents, que es 

vulguin orientar cap a noves prestacions i usos, requereix d’instruments i organismes 

apropiats per avaluar-los i certificar-los.

L’ITeC ofereix a les empreses suport tecnològic pel procés de desenvolupament i 

d’orientació per als requeriments reglamentaris.

https://itec.cat/docs/pdf/mem/etas-2018.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/daus-2018.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/marcatge-ce-2018.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/marcatge-ce-2018.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/apto-2018.pdf
https://itec.cat/docs/pdf/mem/eads-2018.pdf
https://sites.itec.cat/eota/report-num/015-ca/?lang=ca
https://sites.itec.cat/eota/report-num/016-ca/?lang=ca
https://sites.itec.cat/eota/report-num/017-ca/?lang=ca
https://sites.itec.cat/eota/report-num/018-ca/?lang=ca
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Formació

75Cursos
Presencials Alumnes

997

7

Cursos
BREEAM®

93
Assistents

1.619
Sessions

Alumnes
210Webinars

5
Alumnes

43

Cafès
LEAN

5
Assistents

223

Cursos
LPS

4
Alumnes

97

Jornada
LEAN

1
Assistents

90
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1.796
preguntes de les preguntes 

contestades en 24 
hores

?

12.492
preguntes de les preguntes 

contestades en 24 
hores

?

40.270
accessos a 

la web

7.119
usuaris

2.926
usuaris que han 

preguntat mínim 1 
cop

94%

El SiT posa a l’abast dels usuaris tota la informació de la normativa del sector. El 

2018 ha donat també servei al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Àrea 

Metropolitama de Barcelona (AMB) i suport en l’àmbit estructural a l’Oficina Consultora 

Tècnica (OCT) del COAC.

Des de l’inici de l’activitat

4.782
accessos a 

la web

1.623
usuaris

720
usuaris que han 

preguntat mínim 1 
cop

96%

Servei d'Informació Tècnica (SIT)
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60.000
articles

comercials

103
objectes BIM 

genèrics

759
objectes BIM 
d’empreses

90
bancs

d’empreses

5.000
plecs

307.000
partides
d’obra

864.000
elements

Banc BEDEC

Molt més que un banc de preus:

• Informació de partides (preus i justificacions)

• Plecs de condicions tècniques

• Criteris de Control de Qualitat

• Informació ambiental de productes i sistemes

• Normativa

• Biblioteca d'objectes BIM

• Banc d'entitats

• Banc d'empreses
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Durant l'any 2018, l'ITeC ha estat treballant en el TCQi 1.0, la primera versió del software 

per a construcció virtual al núvol basat en la metodologia TCQ. Inclou 12 mòduls per 

a la Gestió Col·laborativa i Integral de Projectes i Obres durant tot el seu cicle de vida.

TCQi

Col·laboració amb altres usuaris

Treball al núvol sense cap
instal·lació prèvia

Ús de manera simultània

Accès des de qualsevol 
dispositiu amb connexió 
a Internet

4
TCQi, el nou TCQ al núvol

Pressupost i 
condicions tècniques

Certificació i 
seguiment econòmic

Planificació i 
seguiment temporal

Estudis i plans de 
seguretat i salut

Gestió de control 
de qualitat

Gestió del 
model ambiental

Licitació i 
comparació d’ofertes

Gestió centralitzada 
de dades d’obres 
i projectes

Planificació i gestió 
de manteniment

Estudi, control i 
gestió de costos 
durant l’execució 
de l’obra

Estimació del cost 
d’una obra previ al 
projecte

Administració 
d'usuaris i productes
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18 de gener

Cafè Lean Barcelona “L’experiència de 
l’actuació realitzada en un hospital”19 de gener

Presentació Euroconstruct Winter 2017

23 de gener

Living Lab Barcelona

L’ITeC i l’empresa consultora Símbiosy coor-
dinen el Living Lab Barcelona, el primer d’una 
sèrie de workshops multidisciplinars sobre la 
simbiosi industrial al sector de la construcció 
que formen part del projecte europeu FISSAC. 
A la sessió hi participen representants clau que 
cobreixen tots els nivells de la cadena de va-
lor del sector de la construcció i demolició: la 
investigació, el disseny, la promoció, la cons-
trucció, el proveïment de materials, el mante-
niment, l’ús, la demolició, i la gestió de resi-
dus. En el transcurs de la jornada i gràcies a un 
intercanvi obert d’informació i idees, s’identifi-
quen els interessos, necessitats i oportunitats 
compartides pel grup.

13 de març

Rebuda empresa Sichuan Runlong En-
vironmental

2018
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5 d’abril

Reunió EOTA Fire Retardants

Primera reunió del grup de treball europeu per 
a la conversió de la Guia DITE 028 en un Do-
cument d’Avaluació Europeu (EAD).
A la reunió hi participen experts d’Instituts 
d’Alemanya, Espanya, Regne Unit i Eslovènia, 
així com de l’associació europea Construction 
Products Europe i el consultor de la Comis-
sió Europea per als assumptes de l’EOTA. Es 
discuteixen els comentaris i propostes dels 
experts en relació amb el primer esborrany 
d’EAD.

Cafè Lean LPS

12 d’abril

Presentació eCOB Barcelona

25 d’abril

Presentació Banc de dades de Xarxes 
d’Abastament d’Aigua Potable

25 d’abril

Es presenta el Banc de dades de xarxes 
d’abastament d’aigua potable a la seu del 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
de Catalunya. Aquesta base de dades és crea-
da per donar resposta a les necessitats de les 
empreses i adminsitracions en matèria de pro-
jecte i execució d´obres d’abastament d’ai-
gües, principalment d’àmbit urbà. Aquesta 1a 
edició es fa amb el suport d’Aigües de Barce-
lona, empresa puntera en el sector de l’aigua, 
tant en la renovació de la xarxa d’abastament 
urbana, com en el seu manteniment i millora.

8 de maig

Jornada Lean Construction “Experien-
cias de la Aplicación del Lean”

9 de maig

Esmorzar Corredor del Mediterrani
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Jornada "Los beneficios de BIM y 
BREEAM"

18 de maig

8a Conferència BioEconomic - TSMC 
Implantació obligatòria de BIM a Tarra-
gona

1 de juny

Jornada “La Nova Llei de Canvi Climà-
tic”

6 de juny

Sessió TCQ per a entorns BIM (COAC 
Girona)

11 de juny

Presentació TCQ 5.3 Barcelona (2a 
convocatòria)

13 de junyPresentació TCQ 5.3 Barcelona
TCQ 5.3 posa a l’abast dels agents de la 
construcció una potent eina que permet 
treballar en entorns BIM una bona part del 
procés de disseny i construcció: els amida-
ments, el pressupost, la planificació d’obra, 
la certificació i el seguiment del progrés de 
l’obra, per arribar finalment a l’as built que 
tanca la fase d’execució. Segueix apostant i 
potenciant les seves capacitats per a treba-
llar en entorns multiplataforma, i integrant la 
informació obtinguda des de diferents fonts: 
els models en format IFC, les exportacions 
de dades des de les principals plataformes 
de modelat, i qualsevol dada que es pugui 
extraure de programari propi de cada disci-
plina en formats tabulats.

30 de maig

Presentació eCOB® Madrid

La presentació a Madrid de l’estàndard 
eCOB®, el primer Estàndard de Creació 
d’Objectes BIM, es duu a terme a l’Es-
pai Saint-Gobain. L’eCOB® és un instru-
ment per a la generació d’Objectes BIM 
genèrics o industrials que permet do-
tar-los d’una estructura d’informació con-
sistent i tècnicament rigorosa, facilitant 
la interoperabilitat entre programes BIM 
al llarg de tot el cicle de vida de la cons-
trucció. A més, en tractar-se d’un docu-
ment obert, evolutiu i col·laboratiu permet 
establir criteris de treball comú i extreure 
el màxim potencial del treball amb BIM. 
Més informació: ecobject.com

http://ecobject.com
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Jornada BREEAM “Oficinas sosteni-
bles, el valor de la diferencia” 

20 de juny

19 de juny

Presentació Euroconstruct Estiu BCN
Les darreres previsions del sector de la 
construcció a Europa es presenten cada 6 
mesos a l’ITeC. La presentació de l’informe 
Euroconstruct permet saber com evolucio-
narà el sector construcció a Espanya i a al-
tres 18 països europeus.
L’estiu de 2018, el sector a escala europea 
mostra una salut envejable, que li permet 
afrontar amb tranquil·litat la pèrdua d’impuls 
que es preveu que arribi en els propers anys.
En el cas d’Espanya hi ha un cert contrast 
entre els resultats positius, tant de l’habitat-
ge com de tota la resta de mercats, i una 
sèrie de febleses que encara no s’han resolt. 
Això podria fer que el trànsit cap a aques-
ta fase de menor creixement que s’espera 
a Europa fos més traumàtic per a Espanya.
Partint d’aquest estudi s’edita un document 
que en 4 mesos es descarreguen més de 
450 persones.

Presentació TCQ 5.3 Sevilla

21 de juny

Presentació TCQ 5.3 Màlaga

Presentació TCQ 5.3 Girona

Presentació TCQ 5.3 Lleida

26 de juny

Presentació eCOB® Madrid

27 de juny

Presentació TCQ 5.3 Madrid

Presentació Euroconstruct Estiu 
Madrid

Presentació TCQ 5.3 Valladolid

28 de juny

Presentació TCQ 5.3 Tarragona

https://itec.cat/docs/pdf/mem/cic-2018.pdf)
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Jornada APCE "El futur de l’edificació: 
Lean Construction" a l’Associació de 
Promotors i Constructors de Catalunya

12 de juliol

Presentació TCQ 5.3 Tenerife

13 de juliol

Celebració 40 anys

1 d’agost

Cafè Lean “Make Work More Human: 
Building a human-centered workplace 
that works” amb Renée Smith

13 de setembre

Presentació TCQ 5.3 Màlaga

18 de setembre

15 d’octubre

Presentació Projecte EcoTimberCell
23 d’octubre

Cafè Lean Madrid Roca “Experiencia 
de la implantación de BIM-LEAN-IPD 
en el Edificio Zero de KÖMMERLING” 
L’objectiu del Cafè Lean és difondre activi-
tats i coneixement relacionats amb el Lean, 
en un format informal en el que els assistents 
participen activament a la sessió.
Aquest Cafè Lean és el quart dels cinc que 
es porten a terme al 2018. Es celebra al 
Roca Madrid Gallery i presenta l’experiència 
del procés d’implantació de BIM, LEAN i IPD 
a l’Edifici Zero de KÖMMERLING. A la sessió 
hi participen la major part de l’equip que ha 
intervingut en el desenvolupament d’aques-
ta obra: promotor, consultors, arquitectes, 
constructor i industrials.

17 de novembre

Torneig tennis taula 40 anys
El principal acte de commemoració dels 40 
anys de l’ITeC és la celebració d’una jor-
nada lúdico-esportiva que consisteix en un 
torneig de dobles de tennis taula. Hi parti-
cipen 12 parelles i es complementa amb un 
esmorzar per a familiars i altres membres de 
l’ITeC que assisteixen com a espectadors i 
diversos jocs relacionats amb el tennis de 
taula per als nens i nenes, en total més de 
50 persones.

25 d'octubre

Cafè Lean Barcelona "Introducció als 
contractes col·laboratius (Integrated 
Project Delivery- IPD)" 
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3 de desembre

Marcatge CE número 100 per a 
Cementos Molins Industrial
L’ITeC emet el seu certificat número 100 
de marcatge CE que és per al ciment 
refractari Aluminite, de Cementos Molins 
Industrial. Durant l’acte es realitzen 
presentacions sobre els avantat-ges de 
tenir marcatge CE en els productes de la 
construcció i en particular dels pro-
ductes innovadors que no estan subjectes 
a Normes Europees Harmonitzades. El 
seu director comercial, Xavier Riba, rep el 
certi-ficat de mans de la Sra. Matilde 
Villarroya, Directora General d’Indústria.

20 de novembre

Presentació del Llibre Blanc BIM
El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-
nics i Enginyers d’Edificació de Barcelona és 
la seu de la presentació del Llibre Blanc so-
bre la Definició Estratègica d’Implementació 
del BIM a la Generalitat de Catalunya, ela-
borat per membres del Grup de Coordinació 
de la Comissió Construïm el Futur de l’ITeC. 
Aquest document pretén esdevenir un orien-
tació sobre les principals accions que cal dur 
a terme a l’hora d’implantar el BIM a nivell de 
la Generalitat de Catalunya.

Més informació

Presentació TCQ 5.3 Tenerife

2019

https://itec.cat/serveis/bim/llibre-blanc-bim/


Portugal: 3

24.125€

Gran Bretanya: 4

36.440€

Alemanya: 2

24.500€

Austria: 1

1.980€

Dinamarca: 3

9.250€

Grècia: 1

18.750€

Itàlia: 20

105.753€

Rússia: 1

28.900€

França: 6

24.500€

6
Internacionalització de l’ITeC

Contractació internacional l'any 2018 amb entitats 

i/o empreses (50 contractes)

Projectes europeus

755.520€

1.103.687€
25% de la contractació total 

22



 Memòria 2018 / Internacionalització de l’ITeC 6

23

La participació de l’ITeC en projectes R+D 

europeus s’ha incrementat un 100% aquest 

darrer any 2018. Actualment participem de 

4 projectes d’investigació finançats per la 

Comissió Europea i formem part dels consorcis, 

representats per diferents països de tot Europa.

La participació de l’ITeC en esdeveniments 

internacionals relacionats amb projectes de 

R&D també ha crescut, en aquest cas un 500% 

el darrer any 2018. L’assistència a workshops, 

jornades informatives de les convocatòries 

de projectes europeus, matchmakings ha 

esdevingut en diferents ciutats europees entre 

elles Brussel·les, Estrasburg, Londres, París, 

Limerick, Viena o Madrid, incrementant així la 

presencia de l’ITeC a nivell internacional.

Podeu trobar més informació d’aquests 

projectes:

http://houseful.eu

https://www.life-ecotimbercell.eu 

http://bimzeed.eu

La previsió pel següent any és seguir en 

aquesta línia de creixement. El número de 

propostes presentades durant el 2018, que es 

resoldran durant el segon trimestre del 2019, 

s’ha incrementat un 100% respecte l’any 

anterior. 

Les temàtiques d’aquests projectes de recerca 

i desenvolupament responen a les estratègies 

europees pel el sector de la construcció 

basades en temàtiques d’interès global com 

són l’economia circular, el Building Information 

Modelling (BIM), la reducció d’impacte 

ambiental o la implantació d’auditories 

energètiques. 

http://bimzeed.eu
http://houseful.eu
https://www.life-ecotimbercell.eu 
http://houseful.eu/
https://www.life-ecotimbercell.eu/
http://bimzeed.eu/
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Comunicació

Web

863.180

Visites/mes

204.952 2,60

Pàgines/sessióUsuaris/mes

Xarxes socials

Facebook: 344 seguidors LinkedIn: 2.758 seguidors

Twitter CAT

CAST

2.013 seguidors

2.694 seguidors

YouTube: 186 subscriptors

24
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InfoITeC

Català / Castellà

20
Anglès

3

Receptors

36.000
Notícies publicades

195

Vídeo

2
TCQ 5.3 -  Vídeo Promocional

40 Aniversari - Vídeo Commemoratiu

https://www.youtube.com/watch?v=psym94_sCtA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=wIr4EE3BUIA


8
L'ITeC als mitjans

26
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Wellington 19
ES08018 Barcelona
T +34 933 09 34 04
itec.cat 584.05.19

... ens acompanyes els propers 40?
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