Banc Estructurat de
Dades d’Elements Constructius

Potenciem l’ús de material reciclat
amb el suport de l’Agència de Residus
El banc BEDEC es la peça clau per la DIGITALITZACIÓ del sector de la construcció. Aquest banc de
dades estructurat conté tota la informació necessària per donar resposta a les diferents fases del cicle
de vida de un projecte/obra i et permet utilitzar totes les eines recollides dins de la metodologia TCQ per
tal de fer la teva feina més eﬁcient, amb les últimes solucions tecnològiques i de forma col·laborativa.

El BEDEC inclou
Les dades dels elements constructius en quan a preus de referència, plecs de condicions tècniques,
dades ambientals, objectes BIM, operacions de manteniment i; control de qualitat i seguretat i salut. Es
tracta d’una base de dades en continua actualització i amb accés a les dades d’anys anteriors. Està
integrada tant per informació genèrica com per informació d’entitats publiques i privades que conﬁen en
l’ITeC per la creació i manteniment de les seves banc de dades des de fa més de 40 anys. I fabricants del
sector que integren els seus productes al BEDEC per tal de donar-los visibilitat.

Bon exemple d’algunes d’aquestes empreses fabricants son:

Objectes BIM genèrics
eCOB®

Dades ambientals Contingut reciclat
Preus, plecs i normativa

Activitats de seguretat

Mà d’obra
Material
Maquinaria

i salut

Partides d’obra
Conjunts de
partides d’obra

CONTINGUT
Criteris de control

Instruccions d’ús

de qualitat

i elements de
manteniment

BEDEC
Pressupostos tipus

Conﬁguració:
Ambit territorial

UTILITATS

Volum d’obra
Tipus de preu

Arrossegar cap als
teus programes

Filtres per paraules
clau o indexades

Consulta d’històrics

Cerca de paraules
clau o indexades

Paramètric:

Actualització

Selecció per

continuada

característiques

Hi ha dues possibilitats de subscriure's al BEDEC: per un període d'ús d'un mes o bé d'un any natural. La
renovació de la subscripció es pot activar automàticament en el procés de compra, i en aquest cas, si es
volgués cancel·lar, s’hauria d’avisar amb un mes d'antelació al Departament Comercial.
El període de subscripció comença el mateix dia de la compra.
Requeriments informàtics:
Per a la utilització dels bancs cal programes compatibles amb el format estàndard ﬁebdc-3. Els bancs
estan al núvol i el seu contigut es pot arrossegar de forma directa.
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