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Aquest any 2018 l'ITeC celebra el seu 

40 aniversari 

Aquest any 2018 l'ITeC celebra el seu 40 aniversari. 

L'institut es va constituir com a fundació privada sense 
ànim de lucre, l'1 d'agost de 1978, amb l'objectiu de 

contribuir a la millora de la qualitat del sector de la 
construcció. Des dels seus inicis, van formar part del 
Patronat tots els agents implicats en el sector: col·legis 
professionals, administració, universitat … 
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Cafè Lean: 18 de gener, l'experiència 

de l'actuació realitzada en un hospital 

Amb l’objectiu de donar visibilitat a les intervencions en 
Lean, iniciem l’any amb una sessió dedicada a l’actuació 

realitzada a la nova Unitat de Crítics de l’Hospital Santa 
Caterina de Salt, a càrrec de la consultora Lean, Cristina 
Ayats, que en aquesta sessió estarà acompanyada de la 
major part de l’equip que ha intervingut a l’obra. Es 
planteja com una … 
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Publicació de la conversió de nou 

Guies DITE en Documents d’Avaluació 

Europeus 

L’informe núm. 14 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca la 
publicació de la conversió de 9 Guies DITE en 
Documents d’Avaluació Europeus en el Diari Oficial 
de la Unió Europea, que estava pendent de les clàusules 
per a l’avaluació de substàncies perilloses sol·licitades 
per la Comissió. 
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El sector privat lidera les actuacions 

Lean Construction a Espanya 

Al voltant del 80 per cent de les actuacions i actes 

relacionats amb la Construcció Lean corresponen a 
iniciatives del sector privat, amb Barcelona i València 

com els dos principals pols, seguits de Madrid i Navarra. 
Aquesta és una de les principals conclusions que 
s'extreu de la primera enquesta realitzada en el sector 
de la construcció sobre el desenvolupament dels … 
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Presentació de l’informe 

Euroconstruct a Roca Madrid Gallery 

el proper 22 de gener 

No és gens freqüent que el sector europeu experimenti 

creixements en l'òrbita del 3,5%, tal com ha passat el 
2017. A partir de 2018 no es podran mantenir aquests 
números tan expansius, però el sector continuarà 
creixent. Pel sector espanyol, el balanç de 2017 és 
encara millor (4,1%) però està enterbolit per dos 

factors. Primer, que gairebé tot l'impuls prové … 
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RMT Insulation i Gres de Aragón SA 

certifiquen els seus productes Nita-

Wool i Faveker FV 

L’ITeC acaba de concedir el certificat 1220-CPR-1799 a 
l’empresa RMT Insulation per al seu aïllant tèrmic Nita-

Wool de llana d'ovella. Aquest certificat li permetrà 
continuar realitzant la declaració de les prestacions i el 
marcatge CE dels productes d’acord amb el reglament 
(UE) 305/2011. També podrá fer-ho l’empresa Gres de 

Aragón SA, a qui s’ha concedit el certificat 1220-CPR-1697, per al … 
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Si no voleu rebre més informació de l'ITeC envieu un mail a baixainfo@itec.cat 
Totes les dades de caràcter personal són tractades segons estableix la 'Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal'. Podeu 
adreçar-vos a l'ITeC, Wellington 19, 08018 Barcelona, tel. 93 309 34 04, per tal 

d'exercitar els drets d'oposició, rectificació i cancel·lació. 
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