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L’ITeC, 40 anys construint futur 

L'ITeC compleix el seu 40è aniversari coincidint amb un moment de canvis en el 

sector de la construcció. Són uns canvis molt relacionats amb la innovació, la 

sostenibilitat i els fluxos d'informació, que són precisament els vectors que han 

mogut l'activitat de l'ITeC des de la seva creació el 1978, al voltant dels quals 

s'ha pogut consolidar com una institució de referència. Constituïda com una 

fundació sense ànim de lucre, actualment el seu patronat aglutina des de 

col·legis professionals fins a administracions, universitats i entitats empresarials. 

L'ITeC es troba immers actualment en una aposta decidida per la digitalització i 

la innovació tecnològica com a eina de transformació del sector. És la 

destil·lació de l'extensa tasca de creació de nous instruments per a cobrir 

necessitats reals del sector duta a terme al llarg d'aquests anys, durant els quals 

ha publicat més de 600 llibres, ha organitzat les primeres jornades de 

rehabilitació a Espanya el 1983, els primers censos d'empreses del sector en els 

anys vuitanta o els protocols de diagnòstic i reparació de patologies constructives 

en els anys noranta. 

Entre totes aquestes aportacions al sector, la més emprada és el Banc 

Estructurat de Dades d'Elements Constructius (BEDEC), creat el 1983 i que 

actualment és el recurs digital especialitzat en construcció amb més visites del 

país. Conté gairebé un milió d'elements constructius dels quals es pot consultar 

el cost, les condicions de posada en obra, la normativa que els afecta i el seu 

impacte ambiental. Actualment també incorpora una biblioteca d'objectes BIM. 

Al seu torn, el banc BEDEC és una de les peces de la metodologia TCQ de 

gestió del procés constructiu. Fou dissenyada per minimitzar els riscos en les 

obres olímpiques de Barcelona 1992, on els paràmetres de temps, cost i qualitat 

van ser crítics. Partint d'aquella base, ha anat completant-se fins abastar no 

només les fases de projecte i execució pròpiament dites, sinó també el que passa 

abans i després, ja sigui l'estimació de costos, la comparació d'ofertes, el 

manteniment o el cost ambiental. 
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L'empremta que els edificis o les infraestructures deixen en l'ambient és un 

concepte que ha anat madurant en els darrers anys, i l'ITeC no s'ha limitat a 

ésser un mer observador. Des de l'any 2004 el banc BEDEC ha proporcionat la 

informació de base perquè els projectistes poguessin preveure quina quantitat i 

quin tipus de residus es produiran a cada projecte per poder planificar-ne la 

gestió, a més de saber quanta energia i emissions generen les solucions 

constructives que han triat. Però el sector s’haurà de comprometre encara més i 

entrar de ple en l'eco-disseny. Per facilitar aquest nou pas, el 2016 l'ITeC va 

posar en marxa un portal específic d'informació ambiental de productes i 

sistemes, amb més paràmetres útils ja no només per al projecte, sinó per a 

l'anàlisi del cicle de vida. 

Al llarg de la seva història, l'ITeC ha tingut sempre una clara vocació europea. El 

1990 va entrar a formar part d'Euroconstruct, un grup dedicat a l'anàlisi 

econòmica del sector de la construcció que fa seguiment i previsions del 

mercat europeu. El 1996, l'ITeC va aconseguir l'autorització de la Comissió 

Europea per atorgar els Documents d'Idoneïtat Tècnica Europeus (DITE) i va 

entrar en l'European Organisation for Technical Assessment (EOTA), entitat que 

agrupa i supervisa els organismes avaluadors de la Unió Europea. Actualment 

l'ITeC emet Avaluacions Tècniques Europees (ATE), ofereix assessorament als 

fabricants de materials per al marcatge CE dels seus productes i per a les seves 

Declaracions de Prestacions, així com serveis d'Avaluació i Verificació de la 

Constància de les Prestacions. En l'àmbit de la certificació voluntària, ha expedit 

més de 100 certificacions DAU (Document d'Adequació a l'Ús) i ApTO (Aptitud 

Tècnica a l'Obra), certificats reconeguts pel Codi Tècnic de l'Edificació. 

El 2015, l'Institut va crear la Comissió Construïm el Futur, un fòrum integrat 

per gairebé 50 entitats públiques i privades, el qual impulsa el canvi de model 

per al sector construcció que provoquen les noves tecnologies i metodologies 

com BIM, Lean i la Gestió Integrada de projectes. La revolució digital i un nou 

model fortament col·laboratiu hauran de servir per facilitar aquests canvis i 

perquè desemboquin en la necessària millora de la qualitat i l'eficiència en el 

sector de la construcció. 



 

itec.cat 

 

 

 

Per tant, el sector necessitarà incorporar els diferents agents ja en les primeres 

etapes de definició perquè aportin el seu coneixement, i contemplar el cicle de 

vida de l'obra de forma integrada, des de la seva concepció fins a l'explotació. 

L'ITeC està transformant les seves aplicacions de gestió d'acord amb aquests 

principis, de manera que el proper TCQi operarà en un entorn web i amb 

plataformes gràfiques, que permetrà als actors del sector treballar en un espai 

virtual des de qualsevol suport, una actualització permanent dels projectes i 

l'accés en tot moment a la documentació i gestió de qualsevol obra. 

El sector de la construcció té al davant reptes substancials. Se li demana lliurar 

un producte cada vegada més competitiu i subjecte a més exigències, la qual 

cosa és molt difícil d'aconseguir si no es replanteja a fons els seus processos. 

Els 40 anys d'experiència de l'ITeC ens han permès conèixer a fons tant aquests 

horitzons de noves exigències com les millors alternatives per millorar els 

processos. Com sempre, el nostre propòsit continua sent contribuir al fet que el 

canvi es faci realitat. 
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