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Club empreses  ITeC  

 

Presentació 

L’ITeC és una fundació privada sense ànim de lucre que realitza la seva activitat 

enfocada al sector de la construcció. 

El seu paper és generar i transferir informació i coneixement, donar serveis 

tecnològics i promoure la innovació per a la millora de la competitivitat dels 

agents del sector i entitats, empreses i professionals. 

L’àmplia representació del sector al Patronat, la seva independència i la 

professionalitat dels seus treballadors confereixen a l’ITeC una posició 

privilegiada per ser un referent del sector en matèria d’informació, coneixement 

i innovació. 

L’ITeC vol ser un referent del sector, sobretot en matèria d’informació, innovació 

i sostenibilitat. 

També vol ser una veu qualificada tant a Europa com a Llatinoamèrica, un 

referent en l’àmbit de l’avaluació tècnica i la certificació, així com promotor de 

la col·laboració interdisciplinària dels diferents agents del sector de la 

construcció. 



 

 

Pla estratègic 2018-2021 

Per tal d’orientar el futur de l’ITeC cap a aquests ambiciosos objectius descrits a la 

presentació, donem un nou impuls al Pla Estratègic 2015 - 2017 amb una revisió que 

abasta els anys 2018 - 2021 i en el què, a partir de les nostres fortaleses i les 

oportunitats, establim els eixos del creixement de l’ITeC per als propers anys. 

Sota un principi bàsic d’assolir la sostenibilitat financera de la institució, veiem els 

següents eixos de futur: 

• Construcció sostenible → Desenvolupar eines que ajudin a projectar 

construccions sostenibles. 

• Foment de la rehabilitació. 

• Noves tendències de gestió del procés constructiu com l’IPD (Integrated Project 

Delivery) o el BIM (Building Information Modelling). 

• Suport a la innovació mitjançant la participació o liderant grups de treball per 

desenvolupar projectes europeus de R+D del sector de la construcció. 

A més d’aquests quatre eixos bàsics, necessitem millorar la nostra comunicació vers 

al mercat i/o millorar la política comercial per oferir els nostres serveis a altres 

segments de clients o nous mercats i per obtenir millores d’eficàcia comercial per 

venda creuada de productes. 

Club empreses ITeC 

Per tal de desenvolupar aquest nou  Pla estratègic, cal realitzar certes inversions que 

finançarem mitjançant préstecs bancaris, recursos propis i aportacions d’empreses 

privades o particulars que vulguin ajudar a fer de l’ITeC aquella institució de referència 

que a tots ens agradaria tenir. 

És per això que potenciem i continuem aquest programa d’adhesió al “Club empreses 

ITeC” adreçat a empreses que, com la vostra, vulguin recolzar els valors i objectius 

d’una institució com l’ITeC, amb 40 anys d’història. 

Les empreses adherides a aquest programa rebran una potent eina de suport a les 

seves polítiques de comunicació i màrqueting a través de l’associació de la seva marca 

a una entitat de molt prestigi nacional i internacional, i amb una dilatada experiència 

en l’àmbit de la generació i la transferència de coneixement relatiu al sector de la 

construcció, com ho és l’ITeC. 

A més us permetrà aconseguir altres avantatges com: 

• Presència significativa a la nostra web, als actes organitzats per l’ITeC, 

butlletins d’informació InfoITeC, etc. 

  



 

  

 

 

 

• Recepció d’informació preferencial elaborada per l’ITeC com l’informe 

Euroconstruct. Es tracta de dos informes anuals de l’estat del sector de la 

construcció, a Espanya i a uns altres 18 països europeus, i inclou la prospectiva 

per als dos anys següents. 

• Recepció de butlletins tècnics editats per l’ITeC com els butlletins EOTA 

d’informació europea, la newsletter de l’ITeC, etc. 

• Accés preferencial al nostre servei d’informació tecnològica (SIT). Es tracta d’un 

servei exclusiu de l’ITeC d’informació i resolució de dubtes respecte les 

normatives europees, estatals i autonòmiques, aplicables al sector de la 

construcció. És un servei que funciona a través de la web i que resol les 

consultes plantejades en un termini de 24 hores. 

• Accés preferencial a tota la informació de la nostra web, inclosos els bancs de 

preus, dades mediambientals de les unitats d’obra, etc. (consulta prèmium). 

• Descomptes en els diferents productes i serveis oferts per l’ITeC. 

• Participació preferent en els programes de recerca i innovació que tenim 

previstos abordar des de l’ITeC amb subvencions d’organismes europeus. 

• Possibilitat d’ús de la sala d’actes de l’ITeC amb capacitat per a 75 persones. 

• Suport personalitzat dels nostres tècnics especialistes en qualsevol dubte o 

consulta tècnica que s’hi vulgui plantejar. 

• Possibilitat d’assistir a una reunió anual a la seu de l’empresa adherida per tal 

d’actualitzar la informació més rellevant del sector a la qual l’ITeC té accés en 

tots els seus àmbits d’activitat. 

• Possibilitat d’organització per part de l’ITeC d’una sessió tècnica divulgativa 

dels productes/serveis de l’empresa adherida. 

• Formar part d’alguna de les comissions assessores de l’ITeC (en funció de 

l’activitat de l’empresa). 

• Participació en esmorzars de treball i networking restringits als membres del 

Club empreses ITeC. Aquests esmorzars es faran amb un convidat de 

rellevància que presenti la seva activitat i/o els plans de futur de la seva 

institució/empresa i es tancaran amb un debat amb els assistents. 

• Reserva d’una matrícula gratuïta en tots els cursos organitzats per l’ITeC.  

 

Per poder-vos informar d’una manera més personalitzada i sense cap compromís per part 

vostra, poseu-vos en contacte amb nosaltres i rebreu informació completa dels avantatges 

d’adherir-se a aquest Club empreses. 

     Persona de contacte:  

     Magda Serra 

     T +34 933 09 34 04      dg@itec.cat 



 

Serveis oferts als socis del Club ITeC  

 

         

  

588.09.19 

Serveis / Descompte 
Membres 

Protectors 
Premium Plus + Plus Medium 

 

Standard 

Difusió actes organitzats per 
l’ITeC i pàgina web (home) 

✓ ✓ --- --- --- --- 

Difusió a la web 
(no a la home) 

--- --- ✓ ✓ --- --- 

Informes Euroconstruct ✓ ✓ ✓ ✓ dte. 50% --- 

Butlletins InfoITeC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Butlletins EOTA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Servei SIT ✓ ✓ ✓ ✓ dte. 50% dte. 25% 

Accés preferencial (consulta 

prèmium) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Descomptes en llibres, software i 
bases de dades 

dte. 25% dte. 20% dte. 15% dte. 15% dte. 10% dte. 5% 

Descomptes en altres 
serveis/encàrrecs de l’ITeC 

dte. 15% dte. 10% dte. 10% dte. 5% --- --- 

Participació preferent als 
programes de recerca 

✓ ✓ ✓ --- --- --- 

Ús de la sala d’actes ✓ ✓ ✓ dte. 50% dte. 25% --- 

Suport personalitzat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Reunió d’actualització de la 
informació a la seu de l’empresa 

✓ ✓ --- --- --- --- 

Formar part de comissions de 
l’ITeC (grups de treball/espais de 
reflexió i debat) 

✓ ✓ ✓ --- --- --- 

Organització d’una sessió tècnica 
divulgativa dels productes de 
l’empresa adherida 

✓ ✓ --- --- --- --- 

Participació en esmorzars ITeC ✓ ✓ ✓ ✓ --- --- 

Reserva i matrícula gratuïta a tots 

els cursos organitzats per l’ITeC 
✓ --- --- --- --- --- 

Quota soci Club ITeC 
25.000 

€/any 

15.000 

€/any 

10.000 

€/any 

5.000 

€/any 

2.000 

€/any 

1.000 

€/any 

 


