
 

Nova visualització del Banc BEDEC des de qualsevol 
dispositiu mòbil  

L’ITeC ha redissenyat la consulta online del Banc BEDEC, que a partir d’ara disposa d’un 

disseny més visual i intuïtiu per tal d’agilitar la navegació i està adaptat a tots els 

dispositius mòbils. L’objectiu d’aquesta actualització –més moderna, actual i 

interactiva– és facilitar l’accés dels usuaris al banc, així com millorar-ne la usabilitat.  

L’ITeC treballa per ser una institució pionera i de referència en matèria d’informació, 

innovació i sostenibilitat aplicades al sector de la construcció i, per tant, s’esforça en 

incorporar tots aquells nous serveis que ajudin a millorar la competitivitat dels agents 

del sector i facilitin el desenvolupament de la feina diària dels professionals de la 

construcció.  

El Banc BEDEC, disponible en català i castellà, és un banc de preus de referencia i de 

productes comercials, amb plecs de condicions tècniques i dades ambientals per 

facilitar la confecció de pressupostos, estudis i plans de seguretat i salut, control 

de qualitat i gestió de residus, i estudis d’impacte mediambiental en fase de projecte. 

Per accedir-hi cal tenir un programa de pressupostos compatible amb el format 

estàndard fiebdc-3. 

El banc inclou 750.000 elements amb codi, definició completa i resumida, preus de 

referència (per a cada una de les províncies, CCAA i una mitjana d’Espanya), unitat 

d’amidament, descomposició i rendiments, plecs de condicions tècniques (àmbit 

Catalunya i àmbit Espanya) i dades ambientals (cost energètic, emissió de CO2, residus 

d’obra i d’embalatge, classificació CER, % matèria primera, % de contingut reciclat). A 

més a més, permet la selecció de 60.000 articles comercials de 70 fabricants de 

productes de la construcció integrats al banc amb les seves característiques tècniques, 

certificats, imatges i PVP. 

L’ITeC actualitza constantment el Banc BEDEC i l’any 2015 va assolir unes xifres de 

12.460.000 consultes online.  Aquest banc forma part del conjunt de bases de dades 

de metaBase ITeC, la base de dades de productes de la construcció més consultada del 

sector. Es poden consultar fins a 15 pàgines al mes de forma gratuïta, per tenir accés 

http://metabase.itec.cat/vide/#/ca/bedec


 

il·limitat i descarregar el contingut és necessari ser subscriptor del banc o ser usuari 

Premium.    

Per a ser usuari Premium cal abonar una quota de 10€ al mes o subscriure’s per un any 

amb una quota anual de 100€. Els membres del Programa de Mecenatge i del Club 

d’Empresa de l’ITeC, així com els subscriptors del Banc BEDEC són, automàticament i 

sense cost addicional, usuaris Premium. 

Amb tots aquests serveis a l'abast dels seus usuaris, l’ITeC vol seguir proporcionant el 

millor servei als professionals de la construcció.  
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