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Malgrat el creixement, la situació al sector 

encara no es òptima 
El proper 19 juny a la Sala d’Actes de l’ITeC es 
presentarà el darrer informe Euroconstruct amb les 

darreres previsions sobre com evolucionarà el sector 
construcció en Espanya i en altres 18 països europeus. El 
sector a escala europea està mostrant una salut 

envejable, la qual cosa li permet afrontar amb 
tranquil·litat la pèrdua d’impuls que es preveu que arribi 
… 
[+] 

 

 

Properes presentacions de la nova versió 

TCQ 5.3 
INSCRIU-TE AQUÍ A LES PROPERES SESSIONS Degut a 
l’èxit d’inscripcions i assistents de les darreres jornades 
de presentació de la nova versió de TCQ 5.3, l’ITeC farà 
una ronda de sessions arreu del territori per donar a 

conèixer aquesta potent eina que permet treballar en 
entorns BIM una bona part del procés de disseny i 

construcció: els amidaments, el pressupost, … 
[+] 
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Life Reusing Posidonia, projecte en que ha 

col·laborat l’ITeC, guanya el FAD 

d’Arquitectura 
El projecte Life Reusing Posidonia, de catorze habitatges 
de protecció pública a Formentera, dels arquitectes de 
l’Institut Balear de l'habitatge (IBAVI) Carles Olivé, 
Antonio Martín, Joaquín Moyá, Alfonso Reina i Maria 

Antònia Garcías ha guanyat el premi FAD d’Arquitectura 
2018. El projecte ha utilitzat el mòdul de gestió 
ambiental del programa TCQ de l’ITeC i la base de dades 
del … 

[+] 

 

 

Jornada BREEAM® «Oficines sostenibles, 

el valor de la diferència» 
El proper 20 de juny a les 09h a la Sala d’Actes de l’ITeC 

es celebrarà la Jornada «Oficines sostenibles, el valor de 
la diferència» en que es reflexionarà sobre la 
sostenibilitat a les oficines. L’acte, organitzat per 
BREEAM® Espanya, tindrà un format dinàmic i 
participatiu i està adreçat a professionals del sector. Es 
parlarà del valor diferencial de les … 
[+] 

 

 

Saint-Gobain Gabelex i Saint-Gobain 

Eurocoustic incorporen els seus productes 

al BEDEC i Schlüter Systems s’actualitza 
Saint-Gobain Gabelex, fabricant de plafons per a falsos 
sostres i Saint-Gobain Eurocoustic, fabricant de plafons 
per a aïllament acústic i falsos sostres, han incorporat el 
seu catàleg de productes al BEDEC. Schlüter Systems, 
fabricant de sistemes per a la col·locació de ceràmica i 
pedra natural l’ha actualitzat. El BEDEC és la base de 

dades de productes de la construcció més … 
[+] 
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Conferència BioEconomic® - TSMC 

“Implantació obligatòria de BIM 
L’1 de juny es va celebrar la 8a Conferència 
BioEconòmic® - TSMC “La Implantació obligatòria del 

BIM” a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. L’acte 
es va celebrar per parlar de la metodologia Building 
Information Modeling i la seva implantació obligatòria en 
un futur immediat. Tot i que encara no és obligatori a 
Europa, el Parlament Europeu va emetre … 
[+] 

 

 

Jornada Els beneficis de BIM i BREEAM® 
El 18 de maig a l’Hotel Eurostars Gran Marina es va 
celebrar la jornada Els beneficis BIM i 
BREEAM,  organitzada per BioEconomic®. La finalitat de 
l’acte era exposar, difondre i aportar una visió global, 

innovadora i d’avantguarda sobre el desafiament 
ambiental i la seva rendibilitat en el camp de la 
sostenibilitat, l’economia, la cura del medi ambient i de 
com … 
[+] 

 

 

L’ITeC concedeix el certificat de constància 

de les prestacions a Vorpa 
Vorpa, amb més de 40 anys d’experiència al sector dels 
ancoratges i les fixacions, ha obtingut el certificat de 
constància de les prestacions per l'ancoratge VSA 

d'expansió controlat per parell de collament per a l'ús en 
formigó fissurat i no fissurat. L'ancoratge VSA de Vorpa, 
és un ancoratge d'acer galvanitzat en zinc amb un 
element d'expansió revestit de tefló. L'ancoratge … 
[+] 

 

Totes les dades de caràcter personal són tractades segons estableix el Reglament (UE) 
2016/679 General de Protecció de Dades. Pot accedir, rectificar, suprimir, limitar i/o 
oposar-se i exercir el dret a la portabilitat quant al seu tractament mitjançant 

notificació escrita a les nostres dependències del carrer Wellington 19, 08018 Barcelona 
o clicant en baixa. 
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