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Gestiona la informació ambiental al núvol de 

forma col·laborativa

El càlcul d’ACV (Anàlisi de Cicle de Vida) i de LCC 

(Cost del Cicle de Vida) ens permet identificar 

les diferents activitats que realitzarem en el 

futur. Les bases de dades d’ITeC han incorporat 

durant els últims quaranta anys la informació 

econòmica relativa a aquestes activitats

Compatible amb l’anàlisi ambiental generat pel 

TCQ 5.4 (amb estàndards BIM oberts)

Coneixem el cost del futur manteniment 

juntament amb altres indicadors ambientals. 

També el cost futur de la construcció i de la 

quantitat de residus produïts

TCQi GMA et permet donar resposta a les 

necessitats ambientals d’avui dia

Reconeixent la
responsabilitat ambiental

itec.cat/gma itec.cat
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Una altra mirada al nostre món

L’ITeC té l’experiència necessària per a digitalitzar tot el procés de construcció, seguint aquests passos:

   » Analitzar el nivell de digitalització de la feina d’una empresa.

   » Involucrar les persones per entendre el canvi en la mentalitat necessària.

   » Crear el programa de formació personal per a cada empresa.

   » Transformar els processos manuals a processos digitals.

   » Incorporar criteris ambientals en la presa de decisions.

   » Definir els impactes ambientals trobats en les activitats diàries de l’empresa.

Et guiem en els primers passos i et donem les eines necessàries per consolidar aquesta ambientalització.

La digitalització de la feina és única a cada empresa i requereix una solució personalitzada per a cada necessitat.

Integrem dades per a empreses privades i per ús públic, respectant sempre les normes d’avaluació del cicle de 
vida i personalitzant el treball per a cada país.

Totes les bases de dades generades per l’ITeC proporcionen un ús fàcil als consumidors finals i eliminen la necessitat 
d’incorporar dades manuals en els models de treball.

Combinades amb el programari TCQi GMA, compleixen amb els requisits de qualitat de les principals certificacions 
ambientals utilitzades en el sector. Donar resposta a VERD, DGNB, LEED, L2C o BREEAM és més fàcil amb la nostra 
metodologia.

Si ets fabricant i disposes d’informació ambiental dels teus productes, o si vols crear-la de la manera digital més 
innovadora, contacta’ns a ambiental@itec.cat.

Accedeix a les bases de dades de les empreses amb la informació ambiental que necessites pel teu propi Anàlisi de 
cicle de vida. Tota la informació ambiental de les empreses és gratuïta a la nostra pàgina web. 

Realitza el càlcul d’ACV, esbrina el consum futur del teu projecte i descobreix l’economia circular.

Mesurar l’impacte ambiental és més fàcil que mai!

L’ITeC està totalment compromès amb els avantatges i oportunitats que l’ús de la tecnologia ens ofereix per 
acceptar la nostra responsabilitat ambiental. Aplicant la metodologia ITeC en el nostre treball, ja sigui com a 
arquitecte, constructor, promotor, gestor de manteniment..., serem conscients dels impactes que la nostra 
activitat està causant en l’ambient.

La tecnologia s’ha convertit en part de la nostra vida quotidiana, i TCQi GMA l’aprofita al màxim.

Permet-nos ambientalitzar la gestió de dades de la teva empresa

Bases de dades ambientals

T’acompanyem amb el servei d’assistència tècnica
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