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Lean per a tothom? 

El sector de la construcció es troba immers en un 
moment d'evolució sense  retorn cap a l'adopció de 
tecnologies i metodologies que optimitzin la resposta als 
requeriments d'un sistema globalitzat i exigent. La ja 
coneguda i gastada reivindicació del sector perquè la 

construcció sigui considerada com una indústria passa 

per adoptar mecanismes i accions que permetin una 
millora constant de … 
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Nova data per la jornada sobre 

productes geosintètics: 19 d’abril 

Els geotèxtils estan deixant cada vegada més la seva 

petjada en la capa base i la construcció de rutes de 
transport, ja que ofereixen clars avantatges: són 
diversos, flexibles, extremadament resistents, fàcils 
d'instal·lar i, depenent de l'aplicació que ens ocupi, 

també són considerablement menys costosos que els 
mètodes tradicionals de construcció. La jornada que ha 
canviat de data s’ha programat … 
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Breeam Awards 2018 

El passat 6 de març es varen lliurar a Londres els 
Breeam Awards 2018 en els que hi havien dos edificis 
espanyols nominats en la categoria d’edificis comercials 
en Ús,  el centre comercial El Faro de Badajoz i el centre 
comercial Los Arcos de Sevilla. Aquests dos complexes 
son de l’empresa Unibail-Rodamco i han estat certificats 
per assessors de Bopro … 

[+] 

 

 

Els productes de Recticel Insulation 

s’incorporen al Banc Bedec 

Recticel Insulation empresa fabricant de materials 
d’aïllaments tèrmics i acústics de poliuretà i 
poliisocianurat, ha incorporat el seu catàleg de productes 
al banc Bedec de l’ITeC. En el catàleg de Recticel 
Insulation s’inclouen partides d’obra amb informació 
comercial, imatges i justificacions de preus. El banc 
conté : plaques de guix laminat; plaques d'escuma de 
poliuretà i poliisocianurat; i amortidors per … 
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La construcció a Europa està a l'alça, 

però fins a quan? 

Després del bon comportament del mercat de la 
construcció a Europa en els últims dos anys, la pregunta 
ara és quant durarà l'impuls. La Conferència 
Euroconstruct a Hèlsinki del proper 7 i 8 de juny 
confirmarà si hi ha motius per preocupar-se en les noves 
previsions per 2020 proporcionades pels 19 països del 
grup. El ponent principal serà Jyrki Katainen, … 

[+] 

 

https://itec.cat/infoitec/formacio/breeam-awards-2018/
https://itec.cat/infoitec/formacio/breeam-awards-2018/
https://itec.cat/infoitec/bases-dades/productes-recticel-insulation-sincorporen-banc-bedec/
https://itec.cat/infoitec/bases-dades/productes-recticel-insulation-sincorporen-banc-bedec/
https://itec.cat/infoitec/bases-dades/productes-recticel-insulation-sincorporen-banc-bedec/
https://itec.cat/infoitec/jornades/construccio-europa-alca-fins/
https://itec.cat/infoitec/jornades/construccio-europa-alca-fins/
https://itec.cat/infoitec/jornades/construccio-europa-alca-fins/
https://itec.cat/infoitec/formacio/breeam-awards-2018/
https://itec.cat/infoitec/bases-dades/productes-recticel-insulation-sincorporen-banc-bedec/
https://itec.cat/infoitec/jornades/construccio-europa-alca-fins/


 

 

 

L’ITeC signa amb ANFAPA un conveni 

de col·laboració per un estàndard BIM 

ANFAPA, Associació de Fabricants de Morters Industrials i 
Sistemes d’Aïllament Tèrmic d’Exterior (SATE), acaba de 
signar un conveni per col·laborar en el desenvolupament 
de l’eCOB, l’estàndard de creació d’objectes BIM creat 
per l’ITeC. L’eCOB es un estàndard públic i obert a tots 
els actors del sector de la construcció que conté 
informació que els fabricants poden utilitzar per crear els 
… 
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Els productes de l’empresa Ceràmica 

Belianes s'actualitzen al Bedec 

Ceràmica Belianes, fabricant de peces ceràmiques de 
gran format, ha actualitzat el seu catàleg de productes al 
Bedec, pàgina web que permet la consulta del catàleg on 
line així com també la seva descàrrega gratuïta. El 
catàleg compren partides d’obra amb informació 
comercial, imatges, justificacions de preus i preus per a 
totes les províncies i Comunitats Autònomes. Els 

productes del … 
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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 
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