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Presentació 
 
Aquest exercici 2017 que estem a punt de tancar es pot considerar com un exercici que 
va començar bastant bé per al sector de la construcció espanyol (sobretot per a 
l’edificació) però que es tanca amb un grau d’incertesa important degut a la situació 
política en allò referent a la relació Catalunya/Espanya. Les previsions que fem a 
l’informe EUROCONSTRUCT encara mantenen un creixement del 4,1% per al 2017 i un 
3,8% per al 2018 però una mica per sota de les previsions que havíem fet a l’informe 
d’estiu del passat mes de maig. 
 
A nivell europeu podem afirmar que el sector de la construcció té millor salut que mai 
arribant a nivells de producció no vistos des dels anys anteriors a la gran crisi. 
  
A nivell espanyol continuem amb dos realitats contraposades: d’una banda l’edificació 
demostra una bona salut, amb creixements previstos per a l’exercici 2017 del 7,0%, si bé 
ja comencen a aparèixer certs signes de debilitat (previsió per a 2018: 3,8%); d’altra 
banda l’enginyeria civil continua en greu situació de crisi amb una nova davallada per al 
2017 (-6,4%).  Es preveu una lleugera recuperació per al 2018 (+3,6%) al coincidir amb 
els anys finals del cicle electoral (municipals previstes per al maig de 2019). 
 
Des del punt de vista de l’ITeC, l’any 2017 és un any que va començar malament amb el 
problema de cobrament de les feines fetes a Cali (Colòmbia), però amb un nivell 
d’activitat i vendes creixent fins a l’estiu, després del qual sembla que el mercat no hagi 
tornat de vacances. 
 
A nivell institucional ha estat un any de transició amb molts canvis a la composició del 
Patronat en aplicació dels nous Estatuts. S’ha reforçat la composició de la Comissió 
Permanent amb la incorporació del President del Gremi de Constructors de Barcelona i 
Comarques (en tant que membre de la CCC) en representació del sector empresarial i 
del Director de l’Institut Català del Sòl en representació de les Administracions Públiques 
presents al Patronat. Hem avançat en la nostra política de transparència i hem consolidat 
el nostre paper de motors d’un sector que més que mai necessita d’institucions com les 
nostres per impulsar un veritable canvi de paradigma. 
 
Creiem que la digitalització de tota l’activitat econòmica també arriba al sector de la 
construcció i per tant hem de conscienciar als nostres professionals, empreses i 
institucions de la necessitat d’avançar cap a un nou model pel sector de la construcció 
que es fonamenti en la digitalització de l’activitat i la conseqüent industrialització dels 
processos. Conceptes com BIM, realitat virtual, realitat augmentada, impressió 3D, 
processos LEAN, big data i internet de les coses (IoT) es faran habituals al nostre 
llenguatge els propers anys. Aquest canvi de paradigma en el sector serà present ben 
aviat, si és que no comença a ser-ho ja, i aquells que ho assumeixin abans més ben 
preparats estaran per a competir en un món cada dia més digital i global. 
 
És moment de valorar l’encert que el Patronat de la Fundació ITeC va tenir al constituir, 
allà pel 2015, la Comissió Construïm el Futur. Després de dos anys de treball voluntariós 
per part dels seus membres i col·laboradors ha vist la llum un primer document 
“Introducció de processos col·laboratius a la Construcció; 88 passes cap el BIM”.  
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L’exercici 2018 ha de ser l’any del reforç i consolidació de la Comissió amb la incorporació 
de nous membres, la captació de finançament i la posada en marxa de les accions 
descrites al document abans esmentat. 
 
Per últim, dir que els darrers mesos d’aquest 2017, s’ha treballat de valent, per a la revisió 
del Pla Estratègic 2015-2017 i la seva ampliació per al període 2018-2020. Aquest Pla 
Estratègic revisat i ampliat ha de servir per donar un salt cap a la globalització de la nostra 
activitat, sense oblidar-nos de les nostres arrels i el nostre origen.  
 
 
 
Projecte TCQi 
 
El gran projecte TCQi ha vist la llum encara que sigui a nivell intern del conjunt de les 
vuit Administracions Públiques que han recolzat el projecte. Actualment tenim la 
programació de l’eina acabada i estem en fase de formació dels tècnics i de 
desenvolupament de proves pilot per acabar d’ajustar l’eina de manera que puguem fer 
el llançament comercial al llarg del 2018.  
 
Es tracta d’un ambiciós projecte per crear una eina moderna, còmode i eficient per poder 
controlar tot el cicle de vida de l’element a construir des de la fase de projecte fins a la 
fase d’explotació. És per això que aquest nou programari inclou un potent mòdul de 
Gestió del manteniment dels edificis i dels seus entorns. 
 
Com a novetat tecnològica destaquem l’aspecte de la mobilitat ja que al ser una eina web 
allotjada al núvol ens permetrà l’accés a la informació des de qualsevol dispositiu mòbil 
en qualsevol lloc del món. La primera versió tindrà connexió dels mòduls de pressupost 
i certificació amb els programes de modelat BIM però està previst anar incorporant BIM 
als altres mòduls de manera que el TCQi es convertirà en una autèntica eina de gestió 
BIM de projectes/obres/actius. 
 
L’accés a l’eina a traves del web es combinarà amb el canvi de modalitat de pagament 
al “pagament per ús” que permetrà contractar el servei per mesos o per anys sencers 
sense la necessitat de fer una inversió en compra de llicències.  
 
L’any 2018 ha de ser l’any del gran desplegament del TCQi amb accions comercials a 
Catalunya i a la resta d’Espanya i començarem a tantejar els mercats internacionals 
(l’eina està preparada per una fàcil traducció a qualsevol idioma). El TCQi serà una peça 
cabdal de la revisió del Pla Estratègic 2015-2017 ampliat al període 2018-2020. 
 
 
 
Nou BEDEC 
 
El BEDEC és el complement perfecte per a l’eina TCQi per poder desenvolupar en la 
seva totalitat la nostra metodologia de gestió del procés constructiu anomenada TCQ. 
 
És una base de dades que conté la major part de la informació i coneixement que 
gestiona l’ITeC: preus, condicions tècniques, normatives, criteris de control de qualitat, 
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criteris de seguretat i salut, solucions constructives, objectes BIM i dades ambientals de 
referència per al càlcul de l’impacte ambiental de les obres. 
 
Aquest any 2017, s’ha acabat de programar l’eina informàtica, unificant els diferents 
llenguatges de programació de les antigues bases de dades de l’ITeC i posant la base 
d’una nova eina que pugui assolir els reptes de futur que tenim a la construcció derivats 
de la digitalització i la introducció de conceptes com el “big data”. Així, el Nou BEDEC 
està preparat per a créixer com a base de dades de forma exponencial, de manera que 
podrem passar del milió de elements actuals a una base de dades amb centenars de 
milions de dades.  
 
Per últim destacar que amb el Nou BEDEC podrem incorporar les dades dels Bancs de 
diferents Entitats i els productes de les empreses i ens permetrà enllaçar elements de 
construcció amb criteris de control de qualitat, dades ambientals i elements de 
manteniment. Per tant ens permetrà fer estimacions esteses a tot el cicle de vida de 
l’element constructiu considerat. I utilitzant només una sola eina i una base de dades. 
 
Com a novetat estratègica i comercial, aquest 2018 deixarem de comercialitzar els 
diferents productes (“BEDEC preus” i “BEDEC preus i plecs”) que teníem fins ara i que, 
encara que eren demandats pel públic, anaven en contra de la filosofia recolzada per 
l’ITeC de “construcció vista com a cicle de vida” i de “un preu unitari no indica res si no 
està lligat a unes condicions tècniques, uns criteris de control de qualitat, uns criteris i 
normes de seguretat i salut i uns paràmetres ambientals”. A partir del 1 de gener de 2018 
tindrem un únic producte que es dirà “Banc BEDEC” que incorporarà tota la informació 
de la nostra base de dades amb tots aquests aspectes interrelacionats. 
 
De la mateixa manera que el TCQi serà una eina de pagament per ús, el Nou BEDEC 
també serà una eina de pagament per ús amb tarifes mensuals o anuals. Aquells usuaris 
que contractin el servei tindran accés a tota la informació del BEDEC no només de 
l’exercici vigent sinó dels anteriors també. 
 
 
 
Pla comercial 
 
L’any 2017 ha estat l’any de la consolidació de la nostra botiga electrònica i del 
començament del pagament per ús del servei “Usuari Premium” que a partir de l’1 de 
gener es passarà a dir “Consulta Premium”. 
 
Aquest any 2017 hem fet una acció de recerca de diferents representants de l’ITeC a la 
resta de Comunitats Autònomes  per tal de créixer institucionalment i comercialment a la 
resta d’Espanya. Hem signat convenis de col·laboració amb persones que ens 
representen a Castella i Lleó, Cantàbria, Illes Balears i s’estan fent gestions a Madrid, 
Andalusia i Galícia. En aquesta línia hem participat amb actes de presentació de l’activitat 
de l’ITeC a Sevilla, Valladolid, Bilbao i Madrid. 
 
Hem reforçat l’equip comercial i de comunicació digital per ser més eficients amb eines 
de màrqueting digital. S’han redissenyat les tarifes dels diferents productes i serveis que 
ofereix l’ITeC enfocant-les més cap a l’idea de servei (pagament per ús) en contraposició 
a l’idea anterior de venda de llicències.  
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És de destacar també l’acció comercial desplegada en l’àmbit del Manteniment d’actius. 
La potenciació de l’àrea tècnic-comercial per tal de descarregar de feines comercials als 
nostres tècnics especialistes ha començat a donar fruits, i l’establiment de sistemes més 
professionals i enfocats al client, així com l’ús d’indicadors de gestió específics per a 
l’àmbit comercial, ens ha permès aquest 2017 i amb millors perspectives per al 2018 fer 
créixer el potencial comercial de l’ITeC per donar l’abast al mercat de la resta d’Espanya 
on fins ara la nostra presència és pràcticament anecdòtica. 
 
 
 
Activitat per a empreses i professionals 
 
Aquest 2017 hem continuat amb la política d’apropar-nos més a les empreses i 
professionals sense deixar d’atendre a les Institucions Públiques, amb les quals ens 
sentim molt còmodes treballant.  
 
Programes com el Club Empreses o el de Mecenatge, que aquest any 2017 ens 
aportaran de l’ordre dels 40.000€ (28.000€ al 2016) s’han de potenciar al llarg del 2018 
fins arribar als 50 mil euros per aquest concepte. 
 
A banda de la feina que fem des de fa molts anys per a empreses privades en l’àmbit del  
Suport Tecnològic i l’acreditació, aquest any 2017 hem començat a fer acció comercial 
amb empreses privades en l’àmbit de les infraestructures. Destaquem la feina 
contractada amb Aigües de Barcelona per la posada al dia de les seves bases de dades 
de construcció i les gestions realitzades amb les grans constructores espanyoles en 
l’àmbit de la sostenibilitat. Al 2018, volem continuar aquesta acció de promoure la 
col·laboració de l’ITeC amb els gestors de xarxes d’infraestructures i grans corporacions 
per tal d’oferir-los una millora de la gestió dels seus actius a través de la metodologia 
TCQ, tant en allò referent a les bases de dades com a la gestió pressupostària, el control 
de la qualitat, la gestió ambiental i el manteniment dels actius. 
 
Pel que fa al suport als professionals del sector, continuarem amb la millora de les eines 
de gestió del procés constructiu. Destaquem la feina feta al llarg d’aquest 2017 en el 
desenvolupament de les versions 5.2 del TCQ 2000 que converteixen el TCQ en una 
eina que treballa en entorns BIM. Aquesta nova versió 5.2 ens permet fer certificació 
gràfica de l’obra executada a partir del visor TCQ-Viewer incorporat al TCQ. Per aquest 
2018 incorporarem les prestacions BIM als mòduls de pressupostos i certificació del nou 
TCQi i intentarem incorporar prestacions BIM a altres mòduls del TCQi com el de 
Planificació Tècnica. 
 
També és de destacar la millora de la Biblioteca d’objectes BIM “marca blanca” que ja 
conté 65 objectes marca blanca i més de un miler d’objectes d’empresa. Per al 2018 
esperem arribar a tenir més d’un centenar d’objectes BIM a la nostra biblioteca.  
 
Aquesta biblioteca d’objectes BIM facilitarà la feina de redacció de projectes en 
plataformes BIM per als petits despatxos que no poden destinar molts recursos a 
l’elaboració dels seus propis objectes BIM. 
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L’ITeC està fent una feina de definició d’un estàndard per a la fabricació d’objectes BIM, 
que hem denominat “eCOB”. Aquest estàndard que defineix una forma d’estructurar la 
informació continguda als objectes BIM es presentarà públicament a principis de 2018, 
probablement coincidint amb la celebració del ’European BIM Summit 2018. Es tracta 
d’un estàndard obert, sense referències directes a la marca ITeC,  que podran utilitzar 
totes les empreses fabricants de productes i serveis que ho vulguin. Per garantir l’èxit 
s’estan signant acords de col·laboració amb les diferents associacions de fabricants de 
productes i serveis de la construcció per tal que s’adhereixin i promoguin l’ús d’aquest 
estàndard. 
 
Totes aquestes accions fan que si al 2015 el 48% de la producció corresponia a clients 
privats, l’any 2016 es va incrementar fins el 60% i acabarem aquest 2017 amb un 62%. 
Esperem continuar en 2018 per aquest camí i poder arribar fins el 65%. 
 
 
 
Internacionalització 
 
L’any 2017 ha estat un any de llums i ombres per a l’activitat internacional de l’ITeC. 
 
D’una banda el Departament de Suport a la Innovació continua incrementant la seva 
activitat a països com Anglaterra, Itàlia, Grècia, Suïssa i Alemanya.  Deixa de ser una 
activitat merament simbòlica des del punt de vista econòmic i comença a tenir certa força. 
Això ens permet fer-nos un nom propi en la indústria del sector de la construcció 
d’aquests i altres països. 
 
També és de destacar la nostra assistència a fòrums internacionals d’innovació buscant 
contactes amb altres centres tecnològics i empreses d’arreu que encaixin amb les 
nostres línies de treball per tal d’introduir-nos en Consorcis internacionals d’innovació. 
Aquest 2017 hem presentat més de una desena de propostes i continuem preparant-ne 
més per al 2018 entrant a formar part de Consorcis amb empreses i institucions tant 
nacionals com d’altres països europeus. 
 
Les ombres corresponen a l’activitat internacional desenvolupada a Llatinoamèrica amb 
la metodologia TCQ: L’acord de col·laboració signat al 2016 amb la empresa pública 
Metro Cali de Colòmbia, per assessorar-los en la gestió amb metodologia TCQ d’un 
conjunt de sis projectes i obres de transport col·lectiu de Cali (contracte de serveis amb 
un valor de  quasi 1,5 milions d’euros), ha estat finalment un fracàs ja que, per problemes 
polítics interns (canvi a la Presidència de la institució) hem tingut que paralitzar les 
nostres feines i mantenim problemes per cobrar la part de feina desenvolupada fins el 
mes de març de 2017 quan es varen paralitzar les feines.  
 
Aquest 2017, l’activitat internacional ha representat un 5% de la producció feta, tota ella 
corresponent al Departament de Suport a la Innovació i una petita feina del Departament 
de Construcció Sostenible (Col·laboració amb l’Universidad Católica de Quito). 
 
Pel proper 2018 confiem recuperar l’activitat internacional amb la metodologia TCQ i 
poder incrementar el percentatge d’internacionalització fins el 15% de la producció. 
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El factor humà 
 
Com sempre un dels objectius fonamentals de l’ITeC és la millora continua de la 
competència dels treballadors de la casa. L’any 2017 s’ha continuat aplicant el Pla de 
Formació definit al llarg de 2015. 
 
Hem participat a diversos cursos, congressos, jornades i conferències, tant a Espanya 
com a Europa i Equador, destacant aquest any la labor feta tant en matèria de 
sostenibilitat com de BIM. 
 
De cara a 2018, ens proposem incrementar la dotació per formació externa del personal 
de l’ITeC amb una partida de 30.000€ (l’any 2017 disposàvem de 25.000€). 
 
 
 
Consell Assessor: Comissió “Construïm el futur” 
 
L’any 2017 ha estat l’any en el que ha vist la llum el primer document públic que mostra 
la feina feta pels membres de la Comissió “Construïm el futur”; es tracta del document 
“Introducció de processos col·laboratius a la Construcció. 88 passes cap al BIM” 
 
De cara a 2018 esperem una revitalització de la Comissió amb la incorporació de nous 
membres i amb l’obtenció de finançament per abordar la redacció d’estudis, guies i altres 
documents que desenvolupin el camí dissenyat al document elaborat aquest any. 
 
 
 
Visibilitat de l’ITeC 
 
Com en anys anteriors, és de destacar l’esforç realitzat aquest any 2017 per incrementar 
la visibilitat de l’activitat de l’ITeC als mitjans (tant tècnics com generalistes) i les xarxes 
socials. Hem estat presents amb més de 20 números de l’informatiu “Info:ITeC”, alguns 
d’ells també en versió anglesa; hem organitzat la tercera jornada de LEAN Construction 
Barcelona i hem col·laborat amb l’organització del congrés BIMTECNIA que es celebra 
a Valladolid anualment. També hem participat amb estand propi a BBConstrumat (on a 
més hem estat al seu Comitè organitzador) i a la fira MUNICIPALIA  a Lleida. Hem 
impulsat accions de difusió del BIM com la emissió del programa “Valor afegit” sobre BIM 
a TV3. 
 
Per al proper 2018 continuarem amb aquesta feina d’organització i difusió de jornades, 
conferències i grups de treball que impulsem des de l’ITeC, així com millorant  la nostra 
presència i influència a través de les xarxes socials. 
 
 
 
Nota. Per a referències més detallades de les activitats definides es pot consular la darrera 
Memòria d’activitats a:  
( http://www.itec.cat/itec.c/memoria.aspx ). 
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INGRESSOS

CAPITOL I. SUBVENCIONS, PATROCINIS I ALTRES INGRESSOS

Subvenció Generalitat 335.000 51%

Patrocinis 60.000 9%

Lloguers 192.000 29%

Publicitat 14.000 2%

Convenis col·laboració 30.000 5%

Altres ingressos 20.000 3%

 TOTAL SUBV. , PATROCINIS I ALTRES INGRESSOS 651.000 14%

CAPITOL II. ÀREES D'INFORMÀTICA I COMERCIAL

Vendes TCQ 300.000 21%

Vendes TCQi Manteniment 80.000 6%

Vendes BEDEC 375.000 27%

Usuaris Premium 15.000 1%

Total Vendes Productes informàtics 770.000 55%

Cursos Formació 146.000 10%

Vendes de llibres i altres productes 5.500 0%

Suport Informàtic 475.000 34%

TOTAL ÀREES INFORMÀTICA I COMERCIAL 1.396.500 30%

CAPITOL III. ÀREA DE CONSTRUCCIÓ

Bases de dades 425.000 25%

SIT 135.000
Metabase i Registre de Materials 150.000 9%

Gestió del Procés Constructiu 425.000 25%

Construcció sostenible 290.000 17%

Feines Equador per a SERCOP 0 0%

Feines Colòmbia per a INVIAS 0
Assessoria i consultoria Metro Cali (Colòmbia) 0
Altres Exportació 300.000 17%

 

TCQi 0 0%

TOTAL ÀREA DE CONSTRUCCIÓ 1.725.000 37%

CAPITOL IV. ÀREA DE SUPORT A LA INNOVACIÓ

Suport a la innovació i Acreditació de productes i/o sistemes 675.000 81%

Qualitat de empreses / Organisme de control 156.000 19%

TOTAL ÀREA DE SUPORT A LA INNOVACIÓ 831.000 18%

CAPITOL V. ÀREA DE MERCATS I ALTRES 

Informes EUROCONSTRUCT 30.000 32%

Organització de jornades i congressos 40.000 42%

Consultoria de mercat 25.000 26%

TOTAL ÀREA DE MERCATS I ALTRES 95.000 2%

TOTAL INGRESSOS 4.698.500  

2018
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DESPESES

PERSONAL PROPI
Salaris (74 pax) 2.320.000 75%

Seguretat Social 630.000 20%

Becaris 140.000 5%

Provisions 10.000 0%

Periodificacions per projectes d'inversió -325.000  

TOTAL DESPESES DE PERSONAL PROPI 2.775.000 59%

COL.LABORADORS I ALTRES SERVEIS

Professionals col·laboradors 891.000 89%

Comercials nacionals 100.000 10%

Comercials internacionals 25.000 2%

Serveis professionals externs 0 0%

Altres despeses de projectes 0 0%

Periodificacions per projectes d'inversió -118.500  

TOTAL COL·LABORADORS I ALTRES SERVEIS 897.500 19%

ALTRES DESPESES INDIRECTES

Subministraments 66.000 13%

Gestoría laboral 10.000 2%

Assesoria Jurídica 10.000 2%

Assegurances 14.000 3%

Associacions 5.000 1%

EOTA 21.000 4%

Neteja 22.000 4%

Manteniment i reparacions 100.000 20%

Material / Papereria / fotocòpies 15.000 3%

Imatge i comunicació 20.000 4%

Viatges 85.000 17%

Formació 40.000 8%

Altres despeses 100.000 20%

Periodificacions per projectes d'inversió -10.000

TOTAL ALTRES DESPESES INDIRECTES 498.000 11%

DESPESES NO ORDINÀRIES

Selecció de personal 5.000 25%

Assessoraments diversos 15.000 75%

TOTAL DESPESES NO ORDINÀRIES 20.000 0%

INTERESSOS / AMORTITZACIONS / IMPOSTOS
Interesos del deute 45.000 9%

Amortitzacions de l'Immobilitzat 135.000 27%

Amortització de projectes d'inversió 269.000 53%

Dotacions per impagats 5.000 1%

Impostos 50.000 10%

TOTAL INTERESSOS / AMORTITZACIONS / IMPOSTOS 504.000 11%

Dotació per personal i reserves 4.000 0%

TOTAL DESPESES 4.698.500  
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