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Resum 

Aquest volum conté la memòria del projecte de fi de carrera “Proposta d’implementació dels 

softwares BIM en un entorn empresarial”. Durant el primer bloc de la memòria es realitzarà un 

estudi inicial de la situació actual dels softwares BIM tant a nivell espanyol com a la resta del 

món. Així com una explicació detallada les característiques principals d’aquests softwares, 

quins avantatges i inconvenients té la seva utilització; així com un estudi de mercat dels 

diferents softwares existents, dividits segons la categorització genèrica que s’utilitza en 

l’entorn BIM. 

Tot seguit, es fa un estudi de la situació actual de l’entorn empresarial on es vol dur a terme 

la implantació, veient les metodologies de treball que actualment utilitzen i avaluant les 

necessitats una a una. En aquest apartat, es veuran els diferents softwares existents en el 

mercat dividits segons les dimensions BIM que utilitzen.  

El següent punt tracta l’estudi i la manera de treballar de l’empresa AQT, on es durà a terme 

la implantació de la metodologia BIM. Veurem la història i àmbits d’actuació de l’empresa, 

l’estructura i els processos interns així com els passos a seguir per a realitzar la implantació 

de manera segura i factible. 

Seguidament veurem un cas d’aplicació real dels softwares BIM en un projecte pilot realitzat 

dins l’empresa, analitzant la història darrera el projecte, els passos que es van dur a terme, 

imatges del model 3D finalitzat, així com les impressions i conclusions extretes després de 

viure un projecte real amb softwares BIM.  

Per últim, es fa una proposta d’implantació dels softwares BIM a l’empresa, tenint en compte 

tot el que això comporta. Començant per un pla d’acció concret, definint les dates i el 

procediment d’implantació, tenint en compte la formació necessària per als membres dels 

equips de treball. Per altra banda, es presenta un pressupost aproximat dels costos de la 

implantació així com un estudi de les millores esperades amb aquesta nova metodologia de 

treball. 

És important destacar, que els noms de totes les empreses relacionades directament amb la 

proposta d’implementació del softwares BIM, han sigut modificats per preservar la seva 

privacitat. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Durant el segon quadrimestre del curs 2014-2015 vaig iniciar una estada en la modalitat de 

pràctiques extracurriculuars a l’empresa GA, concretament al departament de compres. La 

meva intenció inicial era aprofitar aquestes pràctiques per a realitzar el Projecte Final de 

Carrera dins de l’organització, pel que vaig començar a preguntar per possibles tasques o 

treballs que encaixessin i es poguessin presentar com a projecte. 

En aquesta recerca constant de projectes, vaig acabar parlant amb el director de projectes del 

departament d’enginyeria, el qual es va mostrar molt interessat en la idea d’aprofitar la meva 

estada per fer un projecte amb ells. Ens vam reunir vàries vegades per tractar de definir una 

idea que es pogués utilitzar com a projecte, fins que al final va sorgir la proposta del BIM. 

L’empresa, i concretament el departament d’enginyeria, estaven molt interessats en la 

metodologia BIM i softwares de suport associats necessaris per a fer una implantació dins del 

mateix. Com a estudiant de la intensificació d’Estructures i Construccions industrials era un 

projecte que encaixava perfectament dins del meu àmbit i em donava l’oportunitat de treballar 

amb altres departaments dins l’empresa, aquests dos factors van ser clau en la decisió final 

que s’ha acabat traduint en aquest escrit. 

1.2. Motivació 

La metodologia BIM està de moda, cada vegada es parla més d’aquest tema i té un llarg 

recorregut dins del territori espanyol i a nivell europeu. Totes les grans empreses relacionades 

amb la construcció i la enginyeria estan apostant molt fort en aquest apartat, havent una gran 

demanda de professionals experts en els softwares BIM. Aquestes són motivacions més que 

suficients per aprofundir i aprendre el màxim sobre BIM i quina millor manera que realitzar un 

PFC relacionat. 

Per altra banda, el gran interès per part de l’empresa en aquest tema també m’ha motivat 

molt, veure que el teu projecte pot fer-se realitat en el si d’una gran empresa com és el Grup 

MOON fa que no només sigui un PFC, sinó un projecte d’aplicació real que en un parell d’anys 

estarà finalitzat. 
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1.3. Requeriments previs 

Com a requeriments previs, podríem afirmar que s’ha de tenir un coneixement inicial de què 

significa la metodologia BIM, dels problemes actuals que té el sector de la construcció i els 

precedents que han portat a l’actual situació de crisis. Calen també nocions bàsiques dels 

softwares de disseny i càlcul d’estructures i instal·lacions, per a poder comparar els beneficis 

que aporta la nova metodologia enfront a la metodologia CAD vigent encara en moltes 

empreses. 

A partir d’aquí no destacaria més requeriments previs, només una gran capacitat d’aprendre i 

tenir curiositat per descobrir tot el que el BIM pot oferir. Ja que, al tractar-se d’una metodologia 

bastant innovadora de la qual poc s’ha sentit a parlar a nivell general en el nostre país, no hi 

ha gaire informació al respecte. Donat el gran potencial de la metodologia BIM, les fonts 

d’informació inicialment escasses, dia a dia s’estan extinent i estan creixent a la xarxa de forma 

molt considerable.  
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2. Introducció 

Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, la metodologia BIM ofereix una revolució dins de 

la manera de gestionar projectes dins del sector de la construcció i l’enginyeria entre altres. 

Actualment es troba en una fase inicial a Espanya, encara que ja hi ha països a nivell europeu 

i mundial en els quals fa temps que s’utilitzen i actualment són d’ús obligatori en segons quins 

projectes i territoris/països. 

És una metodologia viva, en constant evolució i desenvolupament, fet que la fa molt atractiva 

per als professionals lligats al sector. Dia a dia, van apareixent nous softwares, millores en els 

existents que permeten aglutinar encara més funcionalitats a les ja existents. El fet de poder 

gestionar un projecte des de la fase més inicial fins a la gestió de la instal·lació i, finalment, al 

seu enderrocament li dóna una nova visió a la gestió de projectes. 

Aquesta constant evolució fa que cada dia sigui més necessari per a les empreses comptar 

amb experts en aquest tema, apareixent noves figures laborals dins del mercat laboral. És un 

món amb molt recorregut i pràcticament inexplorat, cal gent interessada i motivada en el tema 

per a poder donar un salt de qualitat i estar a l’altura dels referents mundials en BIM. 

Ja s’està experimentant un ‘boom’ a nivell d’ofertes de graus i màsters relacionat amb les 

metodologies BIM. 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal d’aquest projecte és realitzar una proposta d’implantació de la metodologia 

BIM dins d’una empresa del Grup MOON, concretament l’empresa AQT. Veient la situació 

actual de l’empresa, les seves necessitats, els softwares que millor s’adapten i la manera ideal 

de fer el canvi de metodologia sense afectar negativament al funcionament del diari de 

l’empresa. 

Per altra banda, també es tracta d’aprendre tot el que representa la metodologia BIM, des dels 

seus inicis, programes més importants, funcionalitats que cobreix, oportunitats que 

desbloqueja, etc.  

2.2. Abast del projecte 

Al tractar-se d’un projecte real en una empresa i degut al limitat temps que es dóna per a 

realitzar el Projecte Final de Carrera, el treball es centra en una proposta d’implantació de la 

metodologia BIM. El projecte real d’implantació es durà a terme en l’empresa però té una 
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durada aproximada de 2 anys, per la qual cosa el treball servirà per a donar una visió global 

de l’entorn BIM, però també una proposta específica d’implementació, als responsables de la 

implantació, els quals decidiran posteriorment quines de les propostes s’adapten millor a la 

filosofia empresarial del grup. 
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3. Entorn BIM  

En aquest capítol inicial farem un breu recorregut per la situació actual a nivell mundial 

d’aquest entorn, veient els països pioners en la implantació dels softwares BIM en la 

construcció i la gestió de projectes de gran magnitud. 

Seguidament veurem exactament de què es tracta l’entorn BIM, perquè està tan present en 

la innovació tecnològica de les empreses del sector actualment i els avantatges i 

inconvenients que suposa respecte als mètodes convencionals. Per a tenir una visió global 

de la situació actual, tirarem una mica enrere en el temps per veure quina metodologia 

s’utilitzava i es continua utilitzant en una majoria d’empreses i països. 

3.1. Context 

3.1.1. Característiques del sector de la construcció 

Per a comprendre el context en el que sorgeixen les eines BIM i la importància de la seva 

aplicació, és necessari realitzar un anàlisi previ del sector de la construcció que ens permetrà 

veure les característiques diferenciadores d’aquest i perquè no es poden aplicar les mateixes 

mesures que a d’altres sectors per a superar la situació actual de crisis. 

La crisis que travessa el sector de la construcció, es deu en part a un factor conjuntural 

(l’explosió de la bombolla immobiliària a finals de 2007, principis de 2008), però també a un 

factor estructural, que és el model productiu i competitiu en el que s’ha basat sempre. Per 

això, cal preguntar-se si existeixen altres opcions que dotin al sector de major competitivitat i 

produeixin millors resultats, així com continguts útils de cara al futur de la pròpia construcció 

(operació, manteniment, de-construcció, etc). És aquí on apareix el BIM, que no sent l’única, 

és una d’aquestes alternatives metodologies de treball. 

Al llarg de la història, la construcció sempre ha estat un símbol de progrés i innovació de cada 

època. La construcció, permetia mesurar el grau de desenvolupament d’una societat i era el 

motor que motivava la indústria i la fabricació de productes relacionats. Però des de finals del 

segle XX, la construcció és un dels sectors més endarrerits i que menys avanços aporta, des 

de la perspectiva constructiva, ja que sí hi ha hagut una gran revolució des de la perspectiva 

de dissenys avantguardistes. 

No obstant, el sector de la construcció té gran transcendència, econòmicament representa 

aproximadament el 9% del PIB mundial i utilitza un 7% de la mà d’obra de la població activa 

mundial [1], afectant al sector primari, secundari i terciari. No obstant això, les característiques 
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tant del producte final com del procés productiu presenten unes singularitats que el diferencien 

d’altres sectors i fan que no sigui possible aplicar els mateixos mètodes. 

3.1.2. Característiques del producte 

L’edifici o instal·lació, producte resultant del sector de la construcció, a diferència d’altres, és 

un producte únic, heterogeni que no es pot fabricar en sèrie. Aquesta gran diferenciació de 

productes fa que el preu final sigui molt variable. L’immoble resultant del procés productiu és 

per definició immòbil, això comporta una dispersió i fraccionament (obligant a la indústria a 

traslladar-se a cada lloc de construcció), un elevat temps de producció (incertesa degut a 

possibles canvis i gran diversitat de processos constructius alternatius) el que implica també 

un difícil anàlisis de la oferta amb les teories econòmiques convencionals. 

Els edificis o instal·lacions són un dels béns més duradors al llarg del temps. Justament 

aquesta elevada durabilitat fa que s’hagi de gestionar durant la seva vida útil i dur a terme 

tasques de manteniment. El producte pot ser definit per l’usuari final, per això la singularitat 

de la demanda de productes especialitzats, la recerca d’estètica i el respecte pel medi ambient 

del producte final són algunes de les característiques més importants. 

 Producte Heterogeni
 Inamovible
 Alta durabilitat i vida útil

 

3.1.3. Característiques del procés productiu 

Així com hem vist que el producte final és singular, també ho és el procés productiu. Hi ha 

més aspectes que el diferencien d’altres indústries que no aspectes que s’assemblin, 

especialment el fet de que el muntatge ha de realitzar-se in situ i no en una fàbrica (encara 

que es portin elements prefabricats en aquesta tendència d’industrialitzar el procés 

constructiu). Per això i encara que el mercat immobiliari, com qualsevol altre, es mou per la 

llei de l’oferta i la demanda, les seves característiques el fan diferent. 

S’ha de tenir en compte que el procés de reparació (rehabilitació d’edificis) del producte es 

dóna dins del mateix sector i no en el sector serveis. 

Figura 3.1. Característiques del producte 
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Els tres factors diferencials del procés productiu en qualsevol àmbit i país són: el sòl, el 

coneixement i la indústria. Dels tres factors, el sòl és el que més influeix en el preu final de 

l’edifici o instal·lació. El sòl ha passat de representar el 30% sobre els costos totals de la 

construcció d’un edifici al 1994, fins al 56% tretze anys més tard, al 2007 [2]. 

La pràctica habitual a Espanya és que el professional que rep l’encàrrec per part del promotor 

contacta amb els altres professionals per a que desenvolupin algunes subparts des del seu 

propi estudi/despatx. Quan està acabada la remeten de tornada i s’adhereix a la documentació 

del projecte, amb els conseqüents desavantatges i incoherències que es deriven d’aquesta 

pràctica. Per exemple: no es garanteix la integritat ni la coherència de la documentació que 

circula entre els professionals. La no actualització de la informació, pot fer que un professional 

estigui treballant amb una documentació antiga i inservible, o que fins hi tot en fase 

constructiva, existeixin encara versions obsoletes no actualitzades que posen en risc el propi 

procés constructiu, els costos, i la coordinació i seguretat general. 

És a dir, que el fet de que no hi hagi un canal de comunicació global entre tots els professionals 

que intervenen en la redacció d’un projecte i no bidireccional entre l’autor i els col·laboradors 

del projecte dificulta la coherència de les solucions que defineixen el producte resultant. En 

definitiva, el factor coneixement no s’aprofita tant com es podria. 

El factor indústria, és a dir l’empresa constructora, en el model que seguim en el nostre país 

no entra en joc en el procés constructiu fins que la documentació està acabada i s’han concedit 

els permisos. Veiem, per tant, com reiterativament apareix una falta d’informació global, doncs 

la informació es fragmenta per a cada una de les empreses subcontractades per a cada àmbit. 

Al final aquesta fragmentació es tradueix en un augment dels costos i terminis inicials i sempre 

un risc d’incoherències, i sobreesforç humà. 

La contractació dels agents participants en el projecte constructiu es dóna bàsicament de 3 

maneres: 

- Disseny – licitació – construcció: el promotor contracta als arquitectes i quan 

acaben el projecte l’ofereixen a les constructores. El projecte el construeix la 

constructora que aporta la millor oferta o la que porti més anys treballant amb l’equip 

de projectes, etc. (És la pràctica més habitual a Espanya). 

- Disseny – construcció: l’equip de projectes (arquitectes) juntament amb l’empresa 

constructora fixen un pressupost màxim i treballen conjuntament (és a dir, el preu final 

només canvia si varia el preu dels materials, etc.). 

- Gestió del projecte constructiu en risc: el promotor contracta als arquitectes i a 

l’empresa constructora que intervenen també en la fase de redacció del projecte 

(aquest model pràcticament no es dóna a Espanya). 
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Com hem vist en l’apartat anterior, una de les característiques diferenciadores del producte 

del sector de la construcció és la seva elevada durabilitat, que obliga a la seva gestió durant 

la seva vida útil o fase d’explotació i també en es seu desmantellament. 

- Fase d’explotació: amb l’edifici acabat s’entrega el “llibre de l’edifici” en format pdf o 

altres similars als propietaris del mateix (ha de contenir el projecte i els canvis que 

s’han donat durant l’obra). Les reparacions durant la seva vida útil podrien fer-les els 

mateixos professionals, però normalment seran uns altres, per la qual cosa no tenen 

el mateix coneixement de l’edifici i tardaran més temps, augmentant el cost i l’esforç. 

- Fase de desmantellament: les reparacions anteriors no solen anar ordenades ni 

documentades per la qual cosa el desmantellament resulta més difícil. La 

documentació final conservada, no sempre està digitalitzada en la seva totalitat i per 

tant el procés de-constructiu es basa amb documentació i planós parcials. 

3.1.4. Diagnòstic del sector de la construcció 

En base a tot l’anterior, podem concloure que: 

- El sector ja no és una font d’innovació. 

- El sector de la construcció té una molt baixa taxa de productivitat, assimilant-se a una 

industria quasi artesanal. 

- El fet d’executar-se quasi totalment en l’emplaçament la fa susceptible de les 

inclemències meteorològiques de la zona, però també a les condicions laborals del 

país d’instal·lació de la infraestructura. 

- El teixit empresarial espanyol, està molt atomitzat (hi ha gran quantitat d’empreses 

però el 93,4% tenen menys de 10 treballadors, dades de 2015) [3]. En països com 

Alemanya, França o Regne Unit, el pes que aquestes petites empreses tenen és 

lleugerament més baix, rondant el 90%. Poca tecnologia i fort localisme geogràfic, sent 

per tant molt dependents de l’entorn. 

- Els projectes que gestionen no són coincidents en el temps degut a la limitada 

capacitat operativa i financera, o recorren a la subcontractació sense pràcticament 

control sobre aquesta o essent molt costosa aquesta supervisió permanent, la qual té 

una gran importància en el sector. En general, les empreses són tan petites i estan tan 

atomitzades que no es poden fer càrrec per si soles de tot el procés d’una obra. 

- Aquestes petites empreses segueixen la política empresarial basada en projectes a 

curt termini, pel que no inverteixen en posicionament de marca, I + D o en millorar el 

procés productiu. 
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- Les empreses accepten les condicions de terminis i pressupost imposades amb molt 

poc marge de maniobra, amb la intenció de negociar una vegada l’obra estigui en 

construcció. 

- L’empresa constructora adjudicatària pot voler altres solucions que s’adaptin millor a 

la seva manera de treballar, ja que no ha participat en la redacció del projecte amb la 

conseqüent pèrdua de temps posterior. 

- L’acceptació de les condicions inicials i el poc temps per conèixer el projecte adjudicat 

fa que sorgeixin nombrosos imprevistos i malentesos que impliquen un augment dels 

costos i del temps. 

- Cada agent intervinent aporta marges econòmics per a futurs imprevistos, però no ho 

fan tots conjuntament per a poder ajustar-se millor als terminis i costos previstos 

inicialment. Els sistemes habituals de contractació, dificulten encara més aquesta 

possible col·laboració entre agents. 

- El sòl i l’immoble final, són els actius d’inversió i el seu preu varia en funció del mercat 

però no del procés constructiu, fet que no incentiva la millora del procés productiu, al 

considerar que te poc pes respecte el sòl. 

- La informació de la documentació del projecte no sempre es transmet de forma 

completa entre els agents, o a vegades resulta insuficient per algunes parts del procés 

que han de redibuixar solucions podent mal interpretar la voluntat inicial de l’autor. A 

més, aquesta informació es sol transmetre en paper o en format pdf, però en definitiva 

en 2D, dificultant així la seva comprensió. 

- Tot canvi o solució alternativa ha d’incloure’s a la documentació del projecte i/o 

programa de càlcul, reduint així la productivitat. Encara que existeixen possibilitats 

com són les TICS (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), la seva implantació 

encara té molt marge de millora. 

Tot això, es tradueix sovint en un incompliment de terminis i en un excés del pressupost inicial, 

així com conflictes durant la fase d’execució entre els principals agents participants (promotor, 

equip/despatx/estudi de projectes i constructor). 

El rendiment del sector de la construcció és similar al d’altres països amb el mateix 

desenvolupament econòmic que Espanya. Tot i que hi ha poc interès en la inversió en I + D, 

per això, la major competitivitat del sector passa per una millora del procés productiu. 

Davant d’aquesta situació es genera la següent qüestió: hi ha alguna alternativa que millori el 

procés productiu i, per tant la productivitat del sector? 

En primer lloc, s’ha de tenir en compte que els problemes de gestió del gran nombre de 

professionals i empreses que intervenen en aquest procés no són característiques d’un país 

concret, sinó que es donen a escala mundial, ja que deriven de les característiques inherents 

del sector de la construcció anteriorment esmentades. 
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Actualment, estan sorgint noves metodologies, filosofies i eines per a poder gestionar els 

projectes que intenten solucionar els 3 aspectes bàsics pels quals aquest sector no és 

competitiu, innovador ni tant productiu com d’altres sectors. La finalitat d’aquestes és: 

1. Desenvolupar el projecte en un entorn de col·laboració i compartir la informació i 

el coneixement en quant al benefici i al risc. 

2. Millorar la informació que conté el projecte de manera que sigui útil durant tot el 

cicle de vida del projecte. 

3. Integrar, per això i des de l’inici, el cicle de vida de l’edifici en el projecte, per a 

facilitar un manteniment sostenible i eficient. 

La primera metodologia en sorgir, Project and Construction Management (PCM), està 

enfocada a estandarditzar la direcció de projectes per a aconseguir una fàcil consecució 

d’objectius gràcies a una rigorosa programació de fites i tasques. És l’equip de gestió o 

direcció facultativa, qui coordina a tots els agents i és l’interlocutor amb el promotor. 

Lean Construction (LC) també coneguda com la construcció sense pèrdues, és la segona 

metodologia i la seva intenció és aportar valor a cada activitat que es desenvolupi durant el 

procés, eliminant o reduint les que no aportin valor afegit (llargs períodes d’emmagatzematge 

de materials, temps morts o d’improductivitat, etc.). Així doncs, aquesta metodologia enfocada 

a millorar el procés, fa partícips a tots els que intervenen en el projecte i aconsegueix el màxim 

compromís per a complir els objectius. 

La tercera metodologia, Integrated Project Delivery (IPD) o Gestió Integrada de Projecte 

(GIP), tracta de promoure la col·laboració entre els tècnics encarregats del disseny i direcció 

d’obra i la contracta i subcontractes, fent que tots comparteixin el risc i participin conjuntament 

des de l’inici fins al final del projecte. 

L’última metodologia, Building Lifecycle Management (BLM), es centra en que la 

informació, la presa de decisions... es registri i conservi al llarg del cicle de vida de l’edifici, de 

manera que es millori el rendiment no solament durant el procés constructiu, sinó més 

endavant. 

Aquestes quatre noves metodologies poden dirigir el procés constructiu, però si es combinen, 

el resultat seria un procés productiu totalment nou i diferent al tradicional, enfocat a disminuir 

el grau d’incertesa, potenciar la col·laboració i, en definitiva, millorar el rendiment del sector 

de la construcció, tal i com es pot observar en la figura 3.2 que apareix a continuació. 
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Project & Construction Management

Lean Construction

Integrated Project Delivery

Building Lifecycle Management

BIM

 

3.1.5. Sistemes Data Center 

Actualment, quan parlem d’un centre de dades, tenim la tendència de relacionar-ho amb grans 

sales constituïdes per infinitat d’armaris per a servidors. No obstant, aquesta és una descripció 

molt superficial, ja que un Data Center, és molt més que una successió de corredors formats 

per racks amb servidors, és un punt neuràlgic per al negoci de moltes empreses, tant les que 

donen els seus serveis a través d’internet com les que confien en el núvol per a sustentar les 

seves aplicacions corporatives. 

 

Si fem un recorregut per la història dels computadors, destaquem  la ENIAC (1946), la Harvard 

Mark I (1944) o la Manchester Small-Scale Experimental Machine (1948), com les primeres 

computadores que ocupen un lloc rellevant en la història de la computació. Aquests 

ordinadors, vinculats a aquests primers i apassionants anys, ocupaven espais molt extensos, 

Figura 3.2. Diagnòstic del sector de la construcció 

Figura 3.3. Computadora Harvard Mark I 
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degut a les seves desorbitades dimensions i pes, a banda dels problemes de 

sobreescalfament i connexions altament complicades. Per a que ens fem una idea, la Harvard 

Mark I realitzava entre 3 i 5 càlculs per segon i requeria d’un espai de 15,5 metres de llarg, 

2,40 metres d’alt i 60 centímetres de grossor. Arribant així, a les 5 tones de pes, amb 800 

quilometres de cablejat, 3 milions de connexions, 760.000 rodes i relés, i al voltant de 1.400 

interruptors rotatoris de 10 posicions, que servien per mostrar els valors numèrics dels càlculs. 

A la imatge 3.3 es pot observar la computadora Harvard Mark I mentre uns tècnics operaven 

amb ella. 

Des de la dècada de 1940 fins a l’actualitat, l’arquitectura i disseny dels computadors ha 

avançat molt, fins al punt que és possible tenir computadors de gran potència en espais tan 

reduïts com un escriptori. Aquest fet, junt amb els avenços en tecnologia sense fils, han fet 

possible l’aparició d’eines com els Data Centers o els sistemes d’emmagatzematge en el 

núvol. 

Així doncs, els Data Center són edificis segurs que contenen instal·lacions de servidors en 

xarxa, emmagatzematge i backup. El principal objectiu d’un projecte de Data Center, és 

executar les aplicacions centrals del negoci i emmagatzemar dades operatives, a més a més 

d’oferir mitjans de recuperació de desastres (DR). Les aplicacions més tradicionals són els 

sistemes de software corporatius, com ara Enterprise Resource Planning (EPR) i Customer 

Relationship Management (CRM). 

A continuació, enumerarem les principals raons que fan imprescindibles els Data Center per 

al negoci de qualsevol empresa actual: 

- Disponibilitat: maximitzar la disponibilitat dels serveis TI per a l’organització. 

- Continuïtat de negoci: la redundància, la monitorització i la infraestructura oferts per 

la majoria de Data Centers signifiquen que el potencial d’interrupció de les activitats 

és molt baix. 

- Cost total de propietat més baix: quan una organització posseeix diverses “sitges” 

de dades, és possible combinar recursos i reduir la quantitat de servidors de dades 

separats. Es redueixen les despeses en personal, ja que les operacions 

administratives es simplifiquen, així com les despeses en energia i àrea ocupada. 

- Agilitat: una infraestructura TI centralitzada dins del Data Center genera més agilitat, 

ja que las noves implementacions no han de ser llançades des de diversos llocs físics. 
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3.1.6. Origen del terme 

El concepte BIM va aparèixer sobre la dècada dels 70, en nombrosos llibres i articles 

acadèmics del redactor de l’American Institute of Architects (AIA) i professor del Georgia Tech 

Institute of Technology, Charles M. Eastman. 

Al 1975, en el seu llibre “The Use of Computers Instead of Drawing In Building Design” [4] va 

descriure el seu concepte ‘Building Description System’: 

“...definint interactivament elements, derivant seccions, plànols, vistes isomètriques o 

perspectives de la mateixa descripció d’elements. Qualsevol canvi o arranjament serà fet 

solament una vegada per a tots els dibuixos. Tots els dibuixos derivats de la mateixa disposició 

d’elements seria automàticament consistent, qualsevol tipus d’anàlisi quantitatiu podria ser 

generat fàcilment, proporcionant una única base de dades integrada per a anàlisis visuals i 

quantitatius...”. 

Charles M. Eastman ja predeia un model paramètric, on els contractistes podrien trobar 

avantatjosa aquesta informació per a la programació y quantitat de materials a demandar. 

No obstant, qui va popularitzar aquest terme va ser Jerry Laiserin, uns anys més tard, per a la 

representació digital de processos de construcció, amb l’objectiu d’intercanviar informació en 

format digital. Encara que hi ha qui defensa que la primera persona en utilitzar l’acrònim de 

“Modelat d’Informació de Construcció” va ser Phil Bernstein. 

No hi ha per tant, un únic creador del terme BIM i encara que molts anomenen a Jerry Laiserin 

com el pare del BIM, ell mateix va reflectir en la introducció del “BIM Handbook” [5] que si algú 

hagués de merèixer dit nom hauria de ser Charles M. Eastman. 

Al llarg de les dècades de 1970 i principis de 1980 es van realitzar treballs d’investigació i 

desenvolupament sobre aquesta tecnologia. Durant la dècada de 1980 es va designar 

aquesta metodologia com “Building Product Models” (La construcció de Models de producte) 

a EE.UU., i com “Product Information Models” (Models d’Informació de Producte) a Europa, 

termes que es van acabar fusionant i derivant en “Building Information Model” (BIM). 

3.1.7. Origen del software 

Encara que el concepte BIM va néixer en la dècada dels 70, l’origen del software va ocórrer 

uns anys abans, doncs al 1961 el Doctor Patrick J. Hanratty, considerat com el pare del CAD, 

va ajudar a desenvolupar el DAC, un dels primers gràfics de disseny assistit per ordinador de 

sistemes. 
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A mitjans dels anys 80, Autodesk va llançar per primera vegada al mercat AutoCAD, que va 

suposar una revolució en quant a la modalitat de treball d’arquitectes, enginyers i constructors. 

Es va passar del llapis i el paper al llapis i paper digitals, oferint una major rapidesa, eficàcia i 

repetibilitat. 

Però va ser l’empresa hongaresa Graphisoft la primera en aplicar el concepte BIM, sota el 

nom de Virtual Building (Edifici Virtual) des de 1987 en el seu programa ArchiCad, el qual és 

reconegut com el primer software CAD per a computadora personal capaç de crear tant 

dibuixos en 2D com en 3D. 

Autodesk per la seva part, va començar a utilitzar el concepte BIM en la seva tecnologia anys 

més tard, al 2002 amb la compra de l’empresa Revit Technology Corporation. 

Avui en dia són moltes les companyies que ofereixen aquestes tecnologies entre les que 

destaquen: Autodesk (Revit), Graphisoft (ArchiCAD), Nemetschek (Allplan), Tekla, Bentley 

System, etc. 

Però ara no entrarem al detall, més endavant es farà un estudi dels softwares BIM que 

actualment hi ha al mercat tot comparant-los entre si. 

3.2. Introducció al BIM 

Actualment, les eines de CAD s’han implantat de forma generalitzada en totes les empreses i 

escoles d’arquitectura i obra civil. No obstant això, el nivell tecnològic de l’ús d’aquestes 

aplicacions ha estat, en general, bastant baix. Les raons són múltiples i van des de la falta de 

formació fins als perjudicis que encara ara molts professionals del sector tenen cap aquestes 

eines. Sigui com sigui, el 90% del programari de CAD que s’empra s’utilitza per a tasques de 

delineació que es porten a terme amb procediments que s’assemblen molt als de les antigues 

tècniques manuals, encara que digitalitzades. 

Malgrat haver substituït el paper per la pantalla, el disseny arquitectònic tradicional segueix 

depenent de representacions literals de models independents. Un model és una simulació 

d’una idea o comportament que es crea per al seu estudi. Els arquitectes treballen els models 

mitjançant les seves representacions bidimensionals, tridimensionals o alfanumèriques, 

físiques o digitals, dels aspectes que es vol estudiar o simular. Tantes com es necessiti. El 

problema és que aquestes representacions no estan necessàriament connectades entre si 

(una planta i un alçat poden ser perfectament incoherents si es posa expressa atenció), cada 

representació es refereix a un model independent. Paradoxalment, encara que un edifici és 
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una entitat unitària i global, ha d’estudiar-se a partir de multitud de models diferents que només 

tenen en comú allò que l’arquitecte ha pogut establir. 

Aquesta tecnologia basada en la representació, a part de consumir enormes quantitats de 

temps, és molt propensa a la propagació d’errors, en el disseny, els quals acaben apareixent 

en la fase de producció de l’obra a costa del promotor, el contractista o l’arquitecte. 

No obstant això, fins fa alguns anys, els arquitectes han hagut d’acceptar aquestes dificultats 

perquè no disposaven d’una altra alternativa per a l’estudi i desenvolupament dels seus 

edificis que la construcció d’infinitud de models representats en forma de plantes, 

economètriques, maquetes de fusta o taules de mesuraments. A més, aquestes 

representacions són literals, ja que només contenen la informació aparent, amb els quals els 

models als quals es refereixen també ho són. Així, una planta evoca un model que solament 

conté informació sobre els tancaments i mobiliari de l’edifici en aquest nivell concret, però no 

sobre els materials usats o sobre els usos de cada habitació (tret que aquesta informació 

estigui literalment graficada en el dibuix). D’altra banda, com qualsevol representació, la 

restitució del model en la ment del lector està condicionada a la seva interpretació, ja que no 

es disposa de més informació que l’aparent. 

Projecte global VistesModels independents
(representats literalment)

 

Així podríem haver seguit si no fos perquè la resta de sectors de la producció industrial fa anys 

que han abandonat aquesta tecnologia en benefici d’una basada en el disseny sobre la base 

d’objectes paramètrics. Això els va permetre treballar amb Models d’Informació que, com 

Figura 3.4. Metodologia CAD 

Fig. 3.1 Carácter 
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veurem més endavant, resulten molt més eficients de cara al disseny en totes les seves fases, 

des de la concepció del producte fins a la seva producció en sèrie. Exemples clars d’aquesta 

avantguarda són els sectors de l’automoció i del prototipatge, els quals van iniciar el canvi a 

models paramètrics, amb més o menys ímpetu, fa quasi 15 anys. 

Malgrat les grans diferències que encara hi ha entre la producció industrial i l’arquitectònica, 

aquest evolució ha fet que, poc a poc, les exigències de productivitat i de qualitat pròpies 

d’aquests sectors vagin quallant en el sector de l’arquitectura. Així, la part tècnica i normativa 

d’un projecte arquitectònic creix cada vegada més, superant amb escreix la part destinada a 

explicar aspectes formals o funcionals. D’altra banda, el temps d’elaboració dels projectes 

cada vegada és menor, així com l’exigència de fiabilitat de la documentació resultant i el grau 

de prefabricació dels components que integren un edifici o un projecte qualsevol. 

Per això, fa temps que es desenvolupen metodologies de treball i aplicacions que van en la 

direcció d’emprar models coordinats entre si de tal manera que els errors i les tasques 

redundants disminueixin. Bàsicament s’han anat incorporant automatismes i capacitats de 

gestió del coneixement a les eines de representació, alhora que els sistemes de vinculació 

d’arxius han anat millorant amb la finalitat de poder aprofitar la mateixa informació per a 

diferents vistes. Les referències externes d’AutoCAD són un exemple d’això, com també ho 

són les capacitats d’importació de dades de qualsevol programa de càlcul d’estructures. 

També, els programes de CAD han anat incorporant la capacitat d’incloure informació no 

gràfica a les entitats dibuixades, procés que ha culminat en les eines Geographic Information 

Systems - GIS actuals (eines de processament de la informació geogràfica), però que també 

podem identificar en un simple bloc amb atributs de AutoCAD. Tot això ha facilitat el treball 

dels CAD Managers, però no ha eliminat l’origen del problema. 

Però si es volia arribar més lluny i atallar el problema de la descripció d’un projecte a través 

de models no connectats, era necessari idear una nova generació d’aplicacions que 

treballessin amb bases de dades que en comptes d’una infinitat de representacions literals 

(2D o 3D), continguessin objectes paramètrics amb informació multidisciplinària. Aquestes 

bases de dades es coneixen genèricament com a Models d’informació i en el cas del 

modelatge d’edificis, BIM (Building Information Models). 

Així doncs, la idea és la de generar un model únic que contingui tota la informació de la 

construcció, infraestructura o edifici perquè, en comptes de crear múltiples representacions-

models, hi hagi suficient amb un. D’ell sortiran les representacions, les quals en realitat seran 

diferents tipus de vistes del model central. En la pràctica, actualment se solen combinar un o 

més models d’informació, que contenen el gruix de la informació a coordinar i que, al seu torn, 
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es connecten amb altres models literals molt especialitzats. En un futur, es preveu que 

aquesta coordinació i centralització sigui cada vegada més fluida. 

Projecte global VistesModel d’Informació

 

Com es veurà més endavant, la coordinació entre models d’informació es va millorant 

progressivament a mesura que es desenvolupa aquesta tecnologia, amb la finalitat 

d’aconseguir que aquesta sigui automàtica i bidireccional. Per als casos encara no coberts, o 

per a aquells en els quals no es disposa de programari adequat, existeixen aplicacions 

independents que faciliten la coordinació manual de models, siguin tridimensionals o no, 

independentment del seu origen. Aquesta estratègia alternativa permet, per exemple, detectar 

col·lisions entre elements constructius, per exemple entre els conductes d’aire condicionant 

modelats amb una aplicació BIM i les distribucions aixecades en tres dimensions amb 

AutoCAD. També fa temps que existeixen aplicacions pensades per combinar diferents tipus 

d’informació i coordinar-les. 

Model 
d’arquitectura

Model 
d’estructura

Model 
d’instal·lacions

Aplicació de 
coodrinació

 

Figura 3.5. Metodologia BIM 

Fig. 3.2 Carácter 

Figura 3.6. Coordinació entre models 

Fig. 3.3 Carácter 
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Aquest és precisament el focus actual de desenvolupament de major interès d’aquesta 

tecnologia: la interoperabilitat entre aplicacions, ja que una vegada s’han portat a la maduresa 

les eines de generació d’objectes paramètrics, el següent pas indispensable és aconseguir 

una fluida comunicació entre diferents models d’informació. Els aspectes d’increment de la 

comunicació i compartició s’han accelerat gracies a la nova realitat dels Data Centers i i-

clouds. Fet que s’ha analitzat en el capítol 3.1.5 d’aquesta memòria. 

3.3. Situació actual 

El canvi de paradigma del CAD al BIM ha provocat una explosió de la demanda que reclama 

usuaris avançats d’aquest software, amb una corba de creixement inusualment alta donada 

la situació del mercat actual. Els softwares BIM s’han implantat de forma fulminant en els grans 

estudis d’arquitectura, les consultories d’enginyeria, les constructores, les subcontractes i els 

fabricants, que estan apostant per aquests programes al llarg de tot el món. Destaquen 

sobretot en mercats altament especialitzats i en especial en entorns on la exportació de 

projectes i l’escala internacional és determinant. 

3.3.1. BIM a nivell internacional 

Els països que es troben més desenvolupats en la metodologia i que actualment ja l’estan 

incorporant en quasi tots els seus projectes públics són: EEUU, els països 

nòrdics/escandinaus d’Europa, Canadà, Regne Unit i Austràlia. 

 

Figura 3.7. BIM a nivell internacional 

Fig. 3.4 Carácter 

http://www.bimbarcelona.com/wp-content/uploads/2016/04/bim_map1_1.gif__800x400_q95_crop_subsampling-2-copia.png
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S’ha de dir que existeixen països en plena expansió en el sector, com poden ser la Xina, 

Singapur, els Emirats Àrabs i països sud-americans com ara Brasil, Chile i Argentina. 

Als Estats Units, BIM és requerit en tots els projectes del govern des del 2007. A Canadà, el 

Institute for BIM de Canadà lidera i facilita l’ús coordinat de BIM en el referent a disseny, 

construcció i gestió dins de l’àmbit canadenc.  

La Iran Building Information Modeling Association (IBIMA) comparteix recursos i coneixements 

amb la industria, per col·laborar en els processos de presa de decisions. 

La Xina amb el suport del govern, ha inclòs el BIM en el 12º Pla Quinzenal i imparteix la 

metodologia en les universitats. S’ha de tenir en compte també que el sector de la construcció 

compta amb molt moviment i capacitat d’inversió actualment, el que ajuda a la seva 

implementació. 

El Servei de Contractació Pública de Corea del Sud també assumeix l’objectiu d’utilitzar BIM 

en tots els projectes públics, i en tots els projectes de més de 50 milions de dòlars a partir de 

2016. 

A Singapur el govern també recolza aquestes metodologies. Al 2008 va liderar una plataforma 

per a poder realitzar les entregues dels projectes realitzats amb la tecnologia BIM de forma 

electrònica. Y, a sobre, exigeix entregar tots els projectes del sector públic en BIM a partir de 

2015. 

3.3.2. BIM a Espanya 

A Espanya, l’ús de la metodologia BIM és quasi testimonial, no obstant, y veient com avança 

el sector més enllà de les nostres fronteres, sembla inevitable un canvi de CAD a BIM. La 

Comunitat Valenciana, Madrid i Catalunya són les comunitats més avançades en aquest 

aspecte. 

Existeixen alguns grups d’iniciativa privada que intenten potenciar l’intercanvi d’informació, 

com per exemple el Grup de Usuaris Revit de Valencia (GURV), creat al 2010 i amb seu de 

reunions a l’Escola Tècnica d’Enginyeria de la Edificació, a la Universitat Politècnica de 

València. 

A Catalunya, el Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB), BIM Academy, la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona han presentat conjuntament el Manifest 

BIMCAT Barcelona (13 de febrer de 2015) pel qual es pretén que per al 2018 “Els 

equipaments i les Infraestructures públiques de pressupost superior a 2M € hauran de 

realitzar-se en BIM en les fases de Disseny a Construcció” i per al 2020 “tots els equipaments 
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i les Infraestructures públiques hauran de realitzar-se en BIM en totes les fases, Disseny – 

Construcció – Operació (Manteniment i Facility Management).” 

Per avançar més ràpidament, España s’ha marcat els següents objectius: 

- 17.12.2017 – Retardat a Desembre 2018: Ús de BIM obligatori en Licitacions 

Públiques d’Edificació. 

- 26.07.2019 – Ús obligatori de BIM en Licitacions Públiques d’Infraestructures. 

3.4. Què és el BIM? 

Conjunt de metodologies i eines 
caracteritzat per l’ús de la informació

Multidisciplinar i Multiusuari.

Un únic model i múltiples vistes.

Quantificar i qualificar.

Cobrir tot el cicle de vida de l’edifici.

Conjunt de metodologies i eines 
caracteritzat per l’ús de la informació

Coordinada

Coherent

Computable

Continuada

 

BIM és l’acrònim de Building Information Modeling (modelat de la informació de la construcció) 

i es refereix al conjunt de metodologies de treball i eines caracteritzat per l’ús d’informació de 

manera coordinada, coherent, computable i continua; utilitzant una o més bases de dades 

compatibles que continguin tota la informació en lo referent a l’edifici que es vol dissenyar, 

construir o fer servir. Aquesta informació pot ser de tipus formal, però també pot referir-se a 

aspectes com els materials utilitzats i les seves qualitats físiques, la utilització de cada espai, 

l’eficiència energètica dels tancaments, etc. 

Figura 3.8. Què és el BIM? 

Fig. 3.5 Carácter 
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Aconseguir que la informació estigui coordinada és primordial per a que el desenvolupament 

del projecte pugui dur-se a terme per part de múltiples usuaris, encara que s’ocupin de 

diferents disciplines. Així, per exemple, dos arquitectes o tècnics podran treballar en el mateix 

projecte amb la seguretat que la informació que un actualitzi estarà disponible automàticament 

per al segon. Això esdevé una dificultat mínima amb les aplicacions CAD convencionals, si 

s’utilitzen els procediments adequats i existeixen pocs usuaris, però augmenta el nivell de 

dificultat en projectes de gran envergadura on intervenen molts models i dissenyadors. 

L’abundància d’arxius, fa complicada la seva administració si no es disposa de l’estructura de 

servidors adequada i de l’ajuda d’un software específic que assisteixi als professionals que 

l’utilitzen. Però encara resulta més complicada la col·laboració entre diferents tècnics 

(arquitectes, aparelladors, enginyers, dissenyadors, ...). Cada un treballa amb arxius i 

informació diferents i la seva actualització per ambdues parts es sol fer de manera manual, el 

qual desemboca en una gran font és una gran font d’errors i pèrdues de temps considerables. 

En canvia, un sistema basat en models BIM, estableix procediments on aquestes operacions 

es fan de manera automatitzada. 

Per altra banda, en els softwares tradicionals, també s’ha d’invertir molt temps en assegurar 

que els diversos models amb els que es treballa són coherents entre ells, ja que tots ells 

hauran de ser perfectament compatibles amb la instal·lació un cop es construeixi. No només 

es tracta de que les façanes encaixin amb les distribucions, sinó que les instal·lacions puguin 

passar pels llocs adequats o qualsevol altre relació entre els sistemes que el componen. En 

aquest sentit, les aplicacions habituals no resulten de gaire ajuda, ja que només permeten 

treballar amb models que no es relacionen entre si, no són capaços de detectar interferències 

entre sistemes (tancaments, mobiliari, instal·lacions, etc.). Aquest problema es pot superar 

parcialment amb l’ús de models tridimensionals, però amb aquests només es pot cobrir una 

petita part del problema ja que resulten molt poc adequats per estudiar determinats temes i a 

més a més, resulten bastant complexos i tediosos de construir manualment. 

La solució, està en utilitzar tecnologia d’objectes per a poder reduir el nombre de modes i 

poder relacionar-los automàticament. Això és el que fan les aplicacions BIM. Els objectes no 

són representacions, sinó entitats definides segons les seves característiques que després es 

generen i mostren a través de tot tipus de vistes especialitzades (com plantes, seccions o 

axonometries). Per altra banda, per a que el seu modelat resulti controlable i ràpid, aquests 

components es defineixen com objectes paramètrics, les característiques i comportaments 

dels quals venen més o menys preestablerts. Així, el dissenyador ja no representa elements 

arquitectònics sinó que els dissenya segons les seves especificacions, seguint patrons més o 

menys flexibles, depenent de les prestacions del software i de les seves pròpies habilitats. 

 Un altre aspecte important d’aquesta tecnologia, és la capacitat de quantificar eficaçment els 

paràmetres no formals d’un edifici. Fa referència a mesuraments, però també d’altres qualitats 

computables com, per exemple: volums d’aire, recorreguts d’evacuació, consum energètic, 
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etc. En realitat, tot això representa informació continguda en models específics que és 

possible unificar en major o menor grau amb la finalitat d’aconseguir les prestacions de 

coordinació i coherència anteriorment comentades. La clau està en comprendre que el 

disseny no fa referència només a criteris formals, sinó també a altres variables que no són 

tractables des del punt de vista de les eines de representació tradicionals. 

Finalment, la tecnologia BIM té present la idea que un edifici s’ha de poder estudiar durant tot 

el seu cicle de vida. Això inclou la fase de disseny, la de producció i també la d’explotació. 

Així, els seus futurs usuaris podran accedir a informació que els serà útil per a, per exemple, 

planificar el manteniment de l’edifici o per a realitzar la reparació d’una instal·lació concreta. 

Tot això, convergeix en la creació del Model d’Informació de la edificació/construcció, que és 

el mecanisme que fa possible tots aquests objectius. Per això, tant la tecnologia com el seu 

principal recurs comparteixen un mateix nom: BIM. 

3.4.1. BIM a nivell europeu 

Dins d’Europa hi ha grans diferències en quant a la implantació del BIM.  

Per una part estan els països escandinaus entre els que destaca Finlàndia, on l’ús de BIM és 

una realitat des de que al 2007 s’exigissin arxius IFC (Industry Foundation Classes) a 

qualsevol professional que realitzés i entregués projectes d’execució. 

Noruega i Suècia també tenen un gran nivell de desenvolupament implementant BIM des de 

la universitat. La Direcció d’Obres Públiques i de la Propietat del Govern Noruec (Statsbygg) 

exigeix el seu ús en tots els seus edificis. 

Per altra banda, també a Holanda, des de 2011 els projectes per al Rijksgebouwendienst han 

d’utilitzar BIM. 

A Dinamarca els projectes públics de més d’1M $ han d’utilitzar models BIM. 

En l’àrea del centre i est d’Europa està començant a implantar-se d’una manera activa, sobre 

tot en països com Alemanya, Regne Unit o França. No obstant això, en el sud d’Europa la 

seva implantació va per darrera de la resta, sent només per iniciativa privada. 

Encara que això podria canviar a partir d’aquest any amb l’adopció de la Directiva, el nom 

oficial de la qual és Directiva sobre contractació pública de la Unió Europea (EUPPD) [6] que 

s’està desenvolupant des del 2014 i per la qual “all the 28 European Member States may 

encourage, specify or mandate the use of BIM for publicly funded construction and Building 
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projects in the European Union by 2016” que podríem traduir com que els 28 Estats membre 

de la UE poden fomentar, especificar o exigir l’ús de BIM per a projectes de construcció i 

projectes d’edificació finançats amb fons públics en la Unió Europea a partir de l’any 2016. 

3.4.2. Què és una aplicació BIM? 

Aplicació que permet crear i gestionar un model BIM

Multidisciplinar Paramètric Multivista

Aplicacions BIM:

 AutoCAD Architecture

 Revit suite

 Allplan

 ArchiCAD

 Bentley Architecture

 Teckla structure

 Altres

Aplicacions connectables:

 Presto

 Cype suite

 Tricalc

 3DStudio Max

 SketchUp

 Navisworks

 Altres

 

Acabem d’explicar que el Building Information Modeling és la suma d’una metodologia de 

treball i d’una sèrie d’eines que es fan servir amb uns determinats objectius que depenen de 

la construcció d’un model d’informació que ha de ser creat a través d’un tipus de software 

específic. Per altra banda, si bé és cert que no hi ha una tecnologia BIM sense eines BIM, 

també és cert que no tot el software que s’utilitza en aquest univers pot ser qualificat com a 

tal. En definitiva, s’ha de prendre consciència que aquesta tecnologia no es limita a l’ús de les 

aplicacions BIM. 

Així doncs, una aplicació BIM és aquella que utilitza com a entitats de treball principal objectes 

paramètrics de qualsevol disciplina que són capaços de relacionar-se entre ells i dels quals 

es pot extreure diversos tipus d’informació, entre les que s’inclouen representacions gràfiques 

però també alfanumèriques. A continuació, s’ampliarà aquesta definició explicant-la des de 

les seves tres principals prestacions: el treball multidisciplinari i multiusuari, la tecnologia 

paramètrica i l’entorn multivista. 

Per altra banda, existeixen aplicacions que, si bé no s’ajusten a aquesta definició, si que estan 

preparades per a connectar-se amb aplicacions BIM i extreure dels seus models aquella 

Figura 3.9. Què és una aplicació BIM? 

Fig. 3.6 Carácter 
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informació que els sigui més útil. Per exemple, l’aplicació de mesuraments Presto, és capaç 

de llegir els mesuraments inclosos en els models ArchiCAD i aplicar-li partides i preus, gràcies 

a aquest últim és capaç de vincular partides de mesurament a elements constructius. 

3.4.3. BIM multidisciplinari 

Dissenyadors

Disseny, construcció i explotació de l’edifici

Model energètic

Model BIM

Model estructural

Control de costos

Gestió d’usos

Estructura

Arquitectura

Instal·lacionsInstal·lacions

Arquitectura

Objectes específics

Arquitectura

Objectes específics

Estructura

Aplicació per al càlcul 
energètic

Aplicació BIM
Aplicació per al càlcul 

estructural

Usuaris
 

A nivell teòric, el projecte arquitectònic es representa mitjançant un Model d’Informació que 

cobreix tots els aspectes possibles, els quals queden reflectits en vistes especialitzades. A la 

pràctica, actualment els models BIM més complets només poden acollir les principals 

disciplines de l’arquitectura: Arquitectura, Estructura, Instal·lacions, Control de Costos, 

Presentació i Disseny Energètic. Per a la resta de casos, es treballa amb connexions amb 

aplicacions especialitzades que admeten exportacions del BIM. El nombre d’aquest tipus 

d’aplicacions connectables augmenta any rere any arribant a àrees com la gestió de residus, 

el control d’SCADAS 3D-BIM o la planificació de l’obra. 

El gràfic anterior, explica com es relaciona una aplicació BIM molt completa i el seu model 

amb aplicacions connectables. Els objectes que és capaç de gestionar l’aplicació, contenen 

diversa classe d’informació, part d’aquesta és d’especial interès per a l’arquitecte, però d’altra 

Figura 3.10. BIM multidisciplinari 

Fig. 3.7 Carácter 
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ho pot ser per altres professionals. Depenent del grau de suport multidisciplinari de l’aplicació 

BIM en concret, els diferents perfils professionals podran treballar en major o menor grau 

directament sobre el mateix model BIM, aconseguint així una eficàcia major. Aquells aspectes 

més específics, es desenvolupen en aplicacions concretes que podran aprofitar la part de la 

informació del model BIM que els interessi. Si la comunicació entre les aplicacions és 

bidireccional, podrà retornar la informació al model BIM per a que pugui ser utilitzada per altres 

disciplines. 

Per exemple, el programa de càlcul estructural pot partir de l’estructura i els tancaments 

modelats amb una aplicació BIM especialitzada en Arquitectura, i també pot retornar part del 

resultat dels seus càlculs (dimensionat per a l’estructura, per exemple) al model BIM per a que 

els arquitectes ho tinguin en compte. Es podria dir que el Model d’Informació fa de coordinador 

entre els diversos professionals que intervenen en la creació de les instal·lacions, ja sigui 

allotjant directament els seus objectes o oferint vies de comunicació controlades. Tampoc s’ha 

d’oblidar als usuaris finals de les instal·lacions, els quals es beneficiaran de poder disposar 

d’informació fiable sobre l’immoble que explotaran. 

3.4.4. BIM paramètric 

 Paramètrics. Dissenys segons característiques.

 Abundància de components i comportaments 
preconfigurats.

 Contenidors d’informació multidisciplinar.

 Automatització dels canvis en la documentació.

 Automatització de les relacions entre els 
objectes.

 Coordinació multiusuari i multidisciplinar.

 Prescindible de la representació.

 S’editen els paràmetres dels objectes.

 Informació no objectivable.

 Informació complementària.

Basat en objectes

Sobre un model global

Editable directament

Compatible amb literals

 

El Model d’Informació que gestiona una aplicació BIM està compost per una sèrie d’objectes 

que es dissenyen segons les característiques essencials que els defineixen, és a dir, es 

parametritzen. Això es fa mitjançant una interfície que els conceptualitza i que assisteix a la 

seva creació amb multitud de paràmetres preestablerts en relació a la naturalesa de l’element 

Figura 3.11. BIM paramètric 

Fig. 3.8 Carácter 
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que es vol crear. Un mur, per exemple, pot descriure’s pels següents valors: nombre de capes, 

gruix de cada una, altura, materials, recorregut, etc. Desprès necessitarem d’una interfície 

gràfica que permeti editar-lo dinàmicament mitjançant pinçaments o variant les seves 

característiques en un llistat desplegable. En qualsevol cas, estem modificant els paràmetres 

que defineixen l’objecte i, com a conseqüència, el seu aspecte aparent. Però també es pot 

anar més enllà incloent una altra classe de paràmetres no dimensionals, com per exemple, el 

color, el material i pes, el nom, etc. L’objecte que es modela esdevé, així, molt més complet i 

editable permetent accedir directament a les seves característiques. Així, ja no es modelen 

representacions, sinó que es modela l’objecte en si mateix cobrint el màxim de facetes. En 

canvi, amb una eina de CAD literal, s’inverteix molt temps representant-lo mitjançant múltiples 

models amb la finalitat de poder-lo controlar, mentalment, en la seva globalitat. 

Una vegada s’aconsegueix parametritzar un objecte, també es pot intentar parametritzar la 

relació que té aquest amb la resta. Això s’aconsegueix relacionant uns paràmetres amb altres. 

Per exemple, el perímetre exterior d’una fusteria serà igual a l’obertura que s’haurà de 

practicar en el mur que l’allotja. D’aquesta manera, no solament s’automatitza la transmissió 

de les influències que tenen els objectes entre si, sinó que es possibilita el seu disseny en 

relació a la resta. Així, cada component es crea en funció del que el fa únic i del que el fa 

dependent de la resta, aconseguint un disseny molt receptiu a futures modificacions. Per a 

que tots aquests paràmetres puguin interactuar, és necessari tractar el model paramètric com 

una base de dades unificada que estigui estructurada i optimitzada per a fer possibles 

aquestes interrelacions. Així, també es possibilita que objectes de diferents disciplines puguin 

interactuar entre ells i que el seu accés sigui centralitzat, fent realitat la desitjada coordinació 

multidisciplinar i multiusuari. 

També, s’ha de tenir en compte que, degut a que la parametrització d’objectes pot ser bastant 

complicada, totes les aplicacions disposen d’extenses llibreries de components preconfigurats 

que tenen comportaments també preestablerts. No es tracta doncs d’aplicacions de disseny 

paramètric pures, molt més potents però també molt més complexes de fer funcionar. Això no 

vol dir que es limiti l’usuari a l’ús d’aquests objectes, ja que en qualsevol moment es pot crear 

un objecte, paramètric o literal, par a resoldre casos concrets. 

L’edició d’aquest model global, es fa a través de tota classe de visualitzacions especialitzades, 

ja sigui dièdriques, tridimensionals, en forma de llistat, o qualsevol altre classe de vista que 

serveixi per controlar els objectes des d’una òptica concreta. Com totes elles provenen 

directament del Model d’Informació, estaran sempre actualitzades. Per a que això sigui 

possible, el software ha de gestionar les vistes per ell mateix, deixant en mans de l’usuari 

únicament la configuració més o menys detallada d’aquestes. Encara que la majoria 
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d’aplicacions BIM generen, en la majoria dels casos, representacions del Model d’informació, 

conceptualment s’han d’entendre totes com a vistes, ja que són generades de manera 

automàtica. 

Per a l’arquitecte acostumat al CAD literal, això només passa quan modela representacions 

tridimensionals, de les que sol aprofitar directament les seves vistes gràfiques. En canvi, la 

resta de vistes bidimensionals solen ser elaborades a consciència de manera manual posant 

un gran interès en el grafisme. Aquest és el canvi més important per al que està habituat a 

emprar eines basades en la representació. Amb elles, l’arquitecte pot expressar el que desitgi, 

però sempre depenent de la correcta interpretació de la documentació que genera. El projecte 

viu en les representacions que crea i per això sol preocupar-se de cuidar-les. En canvi, amb 

un model paramètric, l’objecte viu en les seves especificacions, malgrat com es visualitzi. 

Degut a que l’entorn de treball dels Models d’Informació està, necessàriament, molt controlat, 

només es pot crear allò que se sap com funciona, per la qual cosa pot resultar frustrant a 

vegades per als principiants. Per això, totes les aplicacions BIM deixen un espai per a la 

representació literal amb la finalitat de cobrir determinades situacions en que no es pugui 

generar un objecte adequat, però el seu ús ha de ser necessàriament restringit si es vol ser 

fidel a la tecnologia BIM. 

3.4.5. BIM multivista 

 Coordinades.

 Actualitzades.

 Immediates.

 Personalitzables.

 Informació variada.

 Informació adequada.

 Informació no objectivable.

 Informació complementària.

Representacions automàtiques

Gràfiques i/o alfanumèriques

Compatible amb representacions 
literals

Vistes

 

Una de les aportacions més importants dels Models d’Informació és que les representacions 

dels seus diferents aspectes es poden automatitzar. Totes provenen del mateix model, així 

que s’aconsegueix, de forma natural, que estiguin sempre coordinades enter si ( que no es 

contradiguin) i actualitzades (representant els últims canvis fets al projecte) i que la seva 

generació sigui immediata o gairebé immediata. Per això es diu que les representacions 

extretes del BIM són en realitat vistes del model, encara que en alguns casos s’arribin a 

Figura 3.12. BIM multivista 

Fig. 3.9 Carácter 
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generar cada vegada com a dibuixos bidimensionals. D’altra banda, per poder satisfer les 

necessitats de visualització de cada representació, cada aplicació disposa de diferents 

mecanismes de personalització d’aquestes, de tal manera que es pugui mostrar el que es 

desitja i amb un grafisme adequat. No obstant això, el ventall de possibilitats sempre serà més 

limitat que el de les representacions delineades a mà, per la qual cosa caldrà aprendre a 

prescindir de certs virtuosismes, que d’altra banda, deixaran de ser necessaris al comptar amb 

el potencial de generació múltiple de vistes d’aquest tipus de software. Podríem dir que, en 

aquest cas, podem substituir la qualitat per la quantitat, ja que resulta molt més convenient 

l’ús de múltiples vistes per explicar un tema que el d’unes poques i molt treballades, ja que 

aquestes, inevitablement, hauran d’ometre part de la informació del projecte. De totes 

maneres, també és cert que una vegada adequat el grafisme de les visualitzacions al nostre 

gust, veurem com qualsevol vista gaudirà del mateix nivell d’acabat, ja que realitzar-lo o no ja 

no dependrà del temps disponible fins al lliurament. 

Un altre aspecte essencial, és entendre que les possibilitats d’una vista no es limiten al camp 

de les representacions gràfiques (dibuixos) que tradicionalment ha sigut el suport bàsic de 

l’arquitecte, sinó que també cobreix un altre tipus de representacions de tipus alfanumèric, 

com taules (per a mesuraments o inventaris, per exemple), esquemes, llegendes, etc. Per a 

una aplicació BIM, tot està al mateix nivell, ja que els objectes no només contenen informació 

formal sinó també de qualsevol altre tipus. Per exemple, una estructura sol ser més fàcil de 

replantejar en forma d’esquema de barres, mentre que a qui l’hagi de pressupostar, li 

interessarà només la quantitat, tipus i pes dels perfils. L’arquitecte, en canvi, haurà de treballar 

amb una representació formal fidedigna de la mateixa, per a poder compatibilitzar-la amb la 

resta de sistemes arquitectònics. 

Per últim, el que vam veure en els objectes paramètrics en quant a la seva compatibilitat amb 

elements literals es pot aplicar a les prestacions de representació de les aplicacions BIM. 

Qualsevol d’elles pot incorporar a les vistes dibuixos manuals que les complementin. 

3.5. Avantatges i inconvenients 

Tot software i metodologia de treball nova té punts forts i punts febles, tot seguit analitzarem 

quins són aquests per a la tecnologia BIM. Ho farem il·lustrant-los primer en un quadre resum 

i analitzant punt per punt a partir d’aquest. 
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3.5.1. Avantatges 

 Possibilita el disseny segons característiques.

 Major interacció model – dissenyador.

 Facilita el disseny segons criteris no formals.

 Augment de la productivitat.

 Major fiabilitat.

 Major qualitat.

 Disminució de les tasques mecàniques.

 Augment del control del projecte i l’obra.

 Disminució d’errors.

 Treball multiusuari i multidisciplinari eficaç. 

 Admet elements i vistes literals.

Disseny basat en paràmetres

Automatització de:

 Relacions

 Processos

 Documentació

Coordinació de les dades

Implementació escalable
 

Podríem resumir els avantatges en el quadre superior, bàsicament són: dissenys basats en 

paràmetres, automatització del projecte, coordinació de les dades i implementació escalable. 

El disseny basat en paràmetres, és un avantatge per si mateix degut a que permet dissenyar 

en funció dels condicionants reals dels elements que s’estudia. Això, incrementa la interacció 

entre el model i el dissenyador, perquè encara que l’efecte que es desitja sigui merament 

compositiu, sovint s’aconsegueix mitjançant la manipulació de característiques d’elements 

constructius. És menys didàctic augmentar la separació entre dues línies paral·leles que 

representin el voladís d’un forjat, que canviar directament el seu gruix. 

Conseqüència de la tecnologia d’objectes, és l’automatització de les relacions, els processos 

i la documentació. La interacció entre objectes, agilitza molt les tasques de modelar la 

informació de l’edifici i també augmenta les capacitats didàctiques de l’eina. L’automatització 

de processos facilita les tasques rutinàries com la importació de dades d’una aplicació a una 

altra o la creació d’una malla estructural. Finalment, el fet de comptar amb un model 

centralitzat fa que la documentació estigui sempre actualitzada. Tot això, redunda en un 

augment de la productivitat, en una major fiabilitat del disseny i, en definitiva, en una major 

qualitat global del projecte. També contribueix a eliminar tedioses tasques rutinàries que no 

tenen gens a veure amb els processos creatius ni amb el disseny en si. 

La coordinació de les dades, permet controlar molt millor el projecte, ja sigui des del punt de 

vista de la seva gestió documental com del seu contingut. Així, els problemes de la coordinació 

Figura 3.13. Avantatges del BIM 

Fig. 3.10 Carácter 
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entre disciplines i usuaris disminueixen en gran part. Una altra vegada tenim com a resultat 

menys errors i per tant, major qualitat i productivitat. 

Finalment, la tecnologia BIM també és compatible, en major o menor grau, amb elements 

literals incrustats al model. Així, tot el que no es pugui generar com a objecte, es podrà 

modelar manualment incloent fins i tot una mica d’informació en ell. Naturalment, es perdran 

part de les prestacions de la tecnologia BIM, però és un recurs possible i plausible, encara 

que a evitar. D’altra banda, atès que els objectes paramètrics tenen un nivell de detall limitat, 

continuaran sent necessaris els detalls constructius. Totes les aplicacions BIM, disposen d’un 

entorn on poder realitzar aquest tipus de representacions. 

3.5.2. Inconvenients 

 Per utilitzar el programa.

 Per generar els objectes paramètrics.

 Per operar correctament.

 Pas de la representació a la objectivació.

 Necessita treballar amb rigor i coordinació.

 Per mantenir l’eficàcia del sistema.

 Substitució de hardware obsolet.

Formació prèvia i continua

Canvi de filosofia 

Coordinació de les dades

Precisa de:

CAD Manager

 

L’ús de la tecnologia BIM requereix, definitivament, formació. De fet, l’ús de qualsevol eina 

amb un mínim de solvència té aquest requisit, però fins ara els tècnics s’han acostumat a 

sobreviure amb la tècnica de la prova i error. En la pràctica, no suposa un canvi tan gran ni 

tan traumàtic. En unes vint hores aproximadament s’aconsegueix el suficient coneixement 

perquè un usuari pugui desenvolupar les tasques bàsiques d’una aplicació BIM. I, amb un 

semestre de formació pràctica, un nivell de solvència suficient. No obstant això, en cada equip 

Figura 3.14. Inconvenients del BIM 

Fig. 3.11 Carácter 
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de treball, haurà d’haver-hi un integrant que es formi de manera molt avançada perquè sigui 

capaç de solucionar les tasques més complexes com, per exemple, la generació d’objectes 

paramètrics específics.  

Però l’obstacle més difícil de superar és el canvi de filosofia que implica l’ús de la tecnologia 

BIM. No només pel fet d’haver de treballar ordenadament i d’invertir temps en gestió 

tecnològica, sinó també pel fet que implica un abandó de les tècniques de representació com 

a eines projectives. Les aplicacions BIM, estan pensades per poder incorporar informació 

delineada sobre les vistes que es generen del model i de fet, algunes depenen en gran mesura 

d’ella, però, en el fons, es tracta de cobrir temes bastant cosmètics. Els arquitectes, enginyers 

i tècnics en general, han d’aprendre a dissenyar manipulant objectes en comptes de dibuixar-

los, que és el que s’ha fet fins ara. Depenent de la formació que es tingui, això no suposarà 

una gran càrrega de treball i arribarà a ser un estímul, especialment per aquells que tenen 

experiència amb el modelatge tridimensional, ja que ja sabran que significa construir un model 

una vegada en comptes de representar-ho en múltiples ocasions. 

Tots aquests factors, impliquen que la migració cap a la tecnologia BIM sigui una operació 

delicada i d’envergadura. Per començar, fa falta que tots els membres de l’equip de treball 

migrin, ja que, tot i la persistència dels fabricants, no es pot aprofitar correctament la nova 

tecnologia si hi ha part de la plantilla que encara prefereix dibuixar. És cert que sempre hi ha 

lloc en un cert grau per a la delineació clàssica, però si aquesta pot ser l’única activitat d’algun 

membre de l’equip, depenent de l’estructura del despatx i del nombre de projectes a l’any pot 

resultar inviable mantenir-lo en plantilla. No obstant això, en un estadi intermedi de la migració, 

resulta factible que existeixi un sol modelador en BIM per equip de treball, mentre els altres 

projecten sobre la base de documentació extreta per aquest i retorna els canvis al model. És 

un sistema de treball que ha de ser temporal però, que ja aporta els seus beneficis. 

El pitjor problema, en aquest sentit, és com fer la transició a BIM sense interrompre el ritme 

natural de treball. En una empresa gran, es pot fer a través de petits equips de treball, escollint 

un projecte adequat (petit i senzill), però les empreses petites tindran més dificultats. De fet 

faran el mateix, però començaran un projecte nou amb les noves eines mentre continuen 

l’antic amb les anteriors. 

També pot implicar en molts casos, la substitució de maquinari obsolet que podria servir per 

dibuixar, però no per treballar amb aplicacions BIM. Al preu actual a que estan els equips, això 

no representa un problema gaire greu, però en empreses grans pot suposar una inversió inicial 

notable només en hardware, sense tenir en compte els altres costos derivats d’una nova 

implantació de metodologia. 
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3.6. Empreses on està implantat 

Actualment, hi ha un gran nombre d’empreses que han començat a apostar per aquesta 

metodologia com a manera de treballar, gràcies a les noves directrius i normatives que han 

sortit o estan a punt de sortir, cada vegada hi hauran més adeptes.  

En la següent figura es pot veure una predicció del procés d’implantació del BIM en les 

empreses, podem apreciar com cada any més empreses passaran d’utilitzar softwares CAD 

a softwares BIM, sent a cinc anys vista (2020) clarament predominant aquesta metodologia. 

 

En la figura 3.15 es pot observar la situació comentada en el paràgraf anterior, cal dir que la 

gràfica s’ha obtingut d’una pàgina web externa, per tant la veracitat de la mateixa no es pot 

assegurar. A més a més, fer una estimació a 10 anys vista de la situació d’una metodologia 

tan canviant com el BIM es si més no agosarat.  

És impossible citar totes i cada una de les empreses que ja utilitzen BIM, però farem un 

recorregut per les empreses de més renom a nivell internacional i també ens centrarem en 

l’àmbit espanyol. El procés serà clar, el nom de l’empresa, el logotip i una breu descripció dels 

àmbits on desenvolupa la seva activitat econòmica. 

 

Figura 3.15. Implantació del BIM a les empreses 

Fig. 3.12 Carácter 
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3.6.1. Grans multinacionals 

Aquestes són només algunes de les moltes empreses a nivell internacional que en alguna 

mesura ja utilitzen BIM dins del seu dia a dia, el llistat complet supera de llarg les 8000 (entre 

empreses grans i petites) situades arreu del món. Cal mencionar que en aquest llistat 

apareixen tant empreses fabricants de softwares BIM, com empreses usuàries d’aquests, en 

la descripció es pot observar clarament la diferència entre unes i altres. 

Algunes de les empreses són: 

Empresa Descripció Logotip 

Allplan Systems, S.A. 

Empresa de software BIM per al 

disseny, construcció i gestió de 

projectes. 
 

Asidek, S.L. 

Empresa consultora de BIM, 

especialitzada en implantacions en 

empresa.  

Asuni 

Empresa especialitzada en software 

BIM per enginyeria, arquitectura, 

disseny industrial, disseny gràfic i 

altres relacionades. 
 

Autodesk 
Empresa especialitzada en software 

BIM, desenvolupadora i distribuïdora.  

Bentley Systems 
Empresa especialitzada en software 

BIM, desenvolupadora i distribuïdora.  

CAD & BIM Services 

Empresa consultora que ofereix 

assessorament global per a projectes 

BIM.  

Saint-Gobain 

Empresa dedicada a la construcció 

d’hàbitats innovadors i 

energèticament eficients. 
 

Sika 

Empresa de productes químics 

especialitzada en els sectors de la 

construcció i indústria.  
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Acciona 

Empresa dedicada a la 

infraestructura, les energies 

renovables, l’aigua i els serveis.  

Celsa Group Empresa del sector siderúrgic. 
 

Skanska 
Empresa de construcció i 

desenvolupament de projectes.  

Barton Malow 
Empresa del sector de la construcció i 

els dissenys innovadors. 
 

Knauf 

Empresa dedicada a la fabricació de 

plaques de guix i accessoris per a la 

construcció.  

Leica Geosystems 
Empresa dedicada als mesuraments 

3D en obres i construcció. 
 

Cype 

Empresa dedicada al software BIM 

per arquitectura, enginyeria i 

construcció.  

Solumetrics 

Empresa dedicada a la consultoria i 

serveis especialitzats en 

mesuraments 3D.  

Zigurat 

Empresa dedicada al e-learning per a 

professionals del món de 

l’arquitectura i l’enginyeria. 
 

Vestas Wind Systems 

Empresa dedicada a la producció, 

venta i reparació de sistemes 

d’aerogeneració. 
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BDS virCon 

Empresa dedicada a la construcció i 

l’enginyeria centrada en processos 

BIM.  

Turner Construction 

Company 

Empresa dedicada a la construcció i 

la gestió d’infraestructures utilitzant 

metodologia BIM.  

Brunel 

Empresa dedicada a projectes 

d’enginyeria, especialitzats en 

refineries.  

Distinct Engineering 

Solutions, Inc. 

Empresa dedicada a projectes 

d’enginyeria. 
 

Plaza Construction 
Empresa dedicada al sector de la 

construcció. 
 

3.6.2. Empreses espanyoles 

Aquestes són només algunes de les moltes empreses espanyoles que en alguna mesura ja 

utilitzen BIM dins del seu dia a dia, el llistat complet supera de llarg les 500 (entre empreses 

grans i petites). 

Algunes de les empreses són: 

Empresa Descripció Logotip 

Allplan Systems 

España, S.A. 

Empresa de software BIM per al 

disseny, construcció i gestió de 

projectes. 
 

Asidek, S.L. 

Empresa consultora de BIM, 

especialitzada en implantacions en 

empresa.  

Asuni 
Empresa especialitzada en software 

BIM per enginyeria, arquitectura,  
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disseny industrial, disseny gràfic i 

altres relacionades. 

Autodesk 
Empresa especialitzada en software 

BIM, desenvolupadora i distribuïdora.  

Calaf Constructora  
Empresa del sector de la 

construcció.  

Captae 
Empresa dedicada al mesurament 

3D amb làser escàner.  

Celsa Group Empresa del sector siderúrgic. 
 

Beyond Building 

Barcelona 

Empresa internacional de relacions 

comercials per al sector de la 

construcció.  

Construsoft, S.L. 
Empresa distribuïdora i 

desenvolupadora de softwares BIM.  

CSI Spain 
Empresa comercialitzadora de 

softwares BIM.  

Easy BIM 
Empresa de consultoria tècnica 

especialitzada en l’entorn BIM.  

Faro Spain, S.L. 
Empresa dedicada als mesuraments 

3D per a diferents sectors.  

Fundación Laboral de la 

Construcción 

Fundació dedicada a la prevenció de 

riscos laborals, la formació i les 

noves tecnologies dins del sector.  

HP 

Empresa que ofereix solucions 

d’impressió i escanejat específiques 

per al sector de la construcció.  
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IDP Ingeniería 

Empresa d’enginyeria especialitzada 

en la realització de projectes amb 

metodologia BIM.  

Institut de Tecnologia 

de la Construcció de 

Catalunya 

Fundació privada que treballa en 

l’àmbit del sector de la construcció. 
 

Lumion, S.L. 
Empresa dedicada al software de 

visualització arquitectònica. 
 

Pladur 

Empresa dedicada a la 

comercialització de sistemes 

constructius de pladur. 
 

Capítol de Barcelona 

Entitat sense ànim de lucre centrada 

en certificacions i dinamització de 

projectes.  

Rib Spain, S.A. 

Empresa dedicada a les tecnologies 

de la informació en el sector de la 

construcció. 
 

Roca Sanitario, S.A. 

Empresa dedicada al disseny, 

producció i comercialització de 

productes per lavabos.  

Sacyr Construcción 

Empresa dedicada a la construcció, 

concessions d’infraestructures, 

serveis i construcció industrial.  

Solibri 
Empresa dedicada a la validació 

automatitzada de models BIM. 
 

Topcon Positioning 

Spain, S.L.U. 

Empresa dedicada a la venda, 

reparació i lloguer d’instrumentació 

per al posicionament. 
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3.7. Normativa vigent 

Hi ha països on la implantació d’aquest tipus de softwares ja és una realitat, i tenen normatives 

específiques. Mentre que d’altres no compten amb cap tipus de limitació actualment, encara 

que són molts els països que estan treballant per a tenir les normatives preparades amb la 

major brevetat possible.  

Aixi doncs, analitzarem amb més profunditat la normativa europea, així com l’anglosaxona i 

les iniciatives que s’estan duent a terme al nostre país. Tota la normativa referent a altres 

països europeus o d’arreu del món es comenta en el capítol 4.3. Situació actual d’aquesta 

memòria. 

3.7.1.  Normativa europea 

 

A nivell europeu, la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública, estableix la necessitat 

d’utilitzar sistemes electrònics (mitjans de comunicació i eines per a modelar les dades de 

l’edifici) en processos de contractació d’obres, serveis i subministres a partir de setembre de 

2018. 

De la directiva, d’una banda cal destacar la referència de l’article 22 a les eines de modelatge 

electrònic d’informació de les construccions (Building Information Electronic Modeling tools) o 

similars. L’article en qüestió, obre la possibilitat al fet que els Estats Membres exigeixin l’ús 

d’eines específiques per al modelatge electrònic de dades de les construccions en els seus 

processos de contractació d’obres, serveis i subministraments. 

D’altra banda, també convé destacar les referències a les característiques exigides a les 

obres, serveis o subministraments. L’article 42, es refereix a elles com a “especificacions 

Figura 3.16. Normativa europea 

Fig. 3.13 Carácter 
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tècniques” i l’Annex VII defineix quines poden ser aquestes: les normes (internacionals, 

europees o nacionals), les avaluacions tècniques europees segons el Reglament Europeu de 

Productes de la Construcció (UE) 305/2011, les especificacions tècniques comunes del 

Reglament (UE) 1025/2012 sobre la normalització europea i qualsevol document elaborat pels 

organismes europeus diferents als anteriors (referències tècniques). Es confirma doncs que 

el context de normalització europeu, és el marc de treball per definir les especificacions 

tècniques de les obres, serveis i subministraments a Europa. 

Entre altres efectes d’aquesta directiva, s’espera que el fet de disposar de diferents nivells 

d’informació electrònica sobre les característiques de les obres, els contractes i els serveis 

públics permeti avaluar les ofertes sota múltiples punts de vista, considerant els cicles de vida 

complets i sense centrar l’atenció únicament en els costos directes. 

3.7.2. Normativa anglosaxona 

L’Institut de Normalització del Regne Unit (BSI – British Standards Institution) va crear un 

document que té com a finalitat incorporar els processos BIM a totes les obres governamentals 

en etapa de projecte. A partir de 2016 totes les empreses que treballin per a obres estatals 

hauran de complir amb aquesta normativa que tindrà com a objectiu principal reduir entre un 

20% i un 30% els costos de les obres públiques. 

La  normativa PAS1192-2 de 2013 apunta a fomentar l’aplicació pràctica en els processos 

BIM. Segons la directora d’edició del BSI, Shirley Balley-Wood “La norma promou un marc de 

gestió coherent per articular les diferents parts que participen en el projecte i construcció de 

les obres, i mitigar els costos derivats de la documentació inexacta, incompleta o ambigua”. 

Per a la creació d’aquesta normativa, el BSI va reunir a desenvolupadors de software, 

empresaris de la construcció, directius de les càmeres que vetllen pels interessos comercials 

del sector, associacions de professionals i governamentals per consensuar una normativa que 

garanteixi la transparència dels processos, la coherència de la informació, i una millora i major 

eficiència de la indústria de la construcció. 

Els estalvis que planteja el govern britànic apunten a disminuir les despeses produïdes per 

incoherències i falta d’informació en l’etapa de projecte que deriven en majors costos durant 

la construcció. Per això, la normativa s’enfoca a reforçar la producció col·laborativa que 

permeti l’intercanvi d’informació de manera eficient i sobretot precisa. 

Segons expressa la PAS, a partir de 2016 les empreses constructores que desitgin participar 

en les licitacions governamentals hauran d’acreditar un nivell 2 de maduresa en processos 

BIM, així com tota la cadena de subministrament. En una segona etapa, s’incorporarà el sector 

privat. Aquesta metodologia de col·laboració entre parts, que planteja el BSI, es denomina 

Model d’Informació de Projecte PIM (Project Information Modeling) i una vegada instal·lat 
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aquest concepte s’escalarà a una norma que contempli l’operació i manteniment que 

s’anomenarà AIM (Active Information Modeling). 

Els nivells d’aplicació de BIM que planteja el govern britànic es troben dividits en 4 etapes 

bàsiques. El nivell 2 de processos BIM és l’antepenúltim en ordre d’exigències i caracteritza 

el treball col·laboratiu de les parts però no preveu la participació sobre un sol model, cosa que 

el nivell 3 (el més exigent) demana com a condició mínima. El nivell 1 no contempla l’ús 

col·laboratiu de dades, o sigui, que cada responsable compta amb la seva informació i 

desconeix la dels altres professionals i el nivell 0, que ja s’ha deixat enrere, contemplava 

solament la generació de la documentació en aquest llenguatge.  

 

3.7.3. Normativa espanyola 

El nivell d’implantació del model BIM a Espanya és en general molt baix, sent superior l’ús 

d’algunes eines BIM, a causa de dues necessitats: aprendre i atendre a projectes que 

exigeixen obligatòriament el BIM, per la qual cosa ens trobem en una situació bastant precària 

i completament endarrerits respecte altres països d’Europa. Això sona descoratjador, i 

certament ho és, en tant que el sector de la construcció i la indústria espanyola ha perdut una 

gran oportunitat de situar-se com a potència al costat dels principals països europeus, 

aprofitant la gran experiència i desenvolupament del sector. Sens dubte els 8-10 anys de 

retard d’Espanya són un gran llast, però gràcies a la internacionalització d’algunes empreses 

espanyoles, tant grans com petits estudis, enginyers i professionals, hi ha una posició real per 

intentar recuperar terreny. 

Figura 3.17. Nivells de maduresa UK 

Fig. 3.14 Carácter 

http://www.bimbarcelona.com/wp-content/uploads/2016/04/Graph-copia.jpg.png
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Actualment i de manera imprescindible, les empreses i professionals espanyols que vulguin 

participar en projectes de construcció, reforma, instal·lació i explotació en països com EUA, 

Regne unit, Centre i Nord d’Europa, Emirats Àrabs, Sud-est Asiàtic, Xina o Austràlia, han 

d’implantar el model BIM i les seves eines corresponents de manera obligatòria per accedir a 

licitacions, contractes i col·laboracions. A més a més, donats els beneficis que tant per a 

l’administració pública com per al sector privat, reporta el BIM, ha començat un compte enrere 

amb pocs dígits en pantalla, també per al mercat nacional, especialment en casos de projectes 

complexos i d’alt valor afegit. 

Des del punt de vista de l’administració pública, el calendari actual d’actuacions, molt subjecte 

a afegir-se novetats per part del Ministeri de Foment, Ministeri d’Hisenda i d’altres 

administracions públiques, és el que s’indica a la figura següent: 

 

Aquest calendari ens indica que a partir de mitjans de 2019 l’ús del BIM en licitacions públiques 

d’infraestructures serà obligatori, iniciant l’obligatorietat a finals de 2018 amb les licitacions 

públiques d’edificació. També es pot observar com a partir d’inicis de 2018, l’ús del BIM serà 

recomanat en qualsevol licitació pública. Vist això, podem afirmar que el BIM ja és una realitat 

a Espanya i que en pocs anys qualsevol empresa que vulgui operar dins el territori estatal, 

haurà d’utilitzar aquesta metodologia.  

Figura 3.18. Calendari normativa espanyola 

Fig. 3.15 Carácter 
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4. Softwares BIM 

4.1. Nivell de maduresa BIM 

4.1.1. Definició 

El terme “Maduresa BIM” fa referència a la qualitat, a la “repetibilitat” i als nivells d’excel·lència 

dels serveis BIM. En altres paraules, la Maduresa BIM és l’aptitud més avançada per 

sobresortir en la realització d’una tasca o prestació d’un servei/execució d’un producte BIM. 

Si no es mesuren aquestes qualitats, no hi ha manera de diferenciar entre les aptituds “reals” 

per prestar serveis BIM i les aptituds que una empresa clama tenir. 

Per abordar aquest tema, es va desenvolupar l’Index de Maduresa BIM (BIMMI), investigant i 

després integrant diversos models de maduresa de diferents sectors industrials. El BIMMI és 

similar a molts altres Models de Maduresa de Capacitat (CMMI) que s’utilitzaven anteriorment, 

però reflecteix les característiques específiques de tecnologies, processos i polítiques BIM. 

4.1.2. Determinació dels Nivells de Maduresa 

El BIMMI té cinc Nivells de Maduresa diferents: (a) Inicial/Ad-hoc, (b) Definit, (c) Gestionat, (d) 

Integrat i (e) Optimitzat. En general, la progressió des dels nivells més baixos de Maduresa 

BIM als nivells més alts indica: 

- Un millor control a través de minimitzar les variacions entre objectius i resultats reals. 

- Unes millores en predictibilitat i previsió al reduir la variabilitat de competència, 

rendiment i costos. 

- Major eficàcia en la consecució dels objectius definits i en l’establiment d’uns nous 

més ambiciosos. 

 

Figura 4.1. Nivells de Maduresa BIM 

- Fig. 4.1 Carácter 
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Nivell a de Maduresa (Inicial o Ad-hoc): la implementació del BIM, es caracteritza per 

l’absència d’una estratègia global i per una escassetat significativa de processos i polítiques 

definides. S’han instal·lat eines BIM d’una forma no sistemàtica i sense les recerques i 

preparacions prèvies adequades. L’adopció del BIM s’aconsegueix parcialment gràcies als 

esforços individuals – un procés que manca del suport actiu i conscient dels càrrecs intermedis 

i directius. La capacitat de col·laboració (si s’aconsegueix) sol ser incompatible amb la dels 

socis de projecte, i es dóna sense, o gairebé sense, guies de processos predefinides, 

estàndards o protocols d’intercanvi. No hi ha una distribució formal de funcions i 

responsabilitats de les parts interessades. 

Nivell b de Maduresa (Definit): la implementació dels softwares BIM és impulsada per la 

visió global de l’alta direcció. La majoria dels processos i polítiques estan ben documentades, 

es reconeix les innovacions del procés i s’identifiquen les oportunitats de negoci derivades de 

BIM, però encara no s’exploten. Es disposa de directrius bàsiques BIM, incloent manuals de 

capacitació, guies de flux de treball i les normes de lliurament BIM. Els requisits de formació 

estan ben definits i, en general, es proporcionen només quan és necessari. La col·laboració 

amb els socis del projecte manifesta signes de mútua confiança/respecte entre els participants 

i segueix les guies de processos predefinits, normes i protocols d’intercanvi. 

Nivell c de Maduresa (Gestionat): la visió de la implementació de la metodologia BIM es 

comunica i és entesa per la majoria del personal. L’estratègia d’implementació BIM es 

combina amb plans d’acció detallats i sistemes de seguiment. BIM és reconegut com una 

sèrie de canvis a la tecnologia, els processos i les polítiques que han de ser gestionats sense 

obstaculitzar la innovació. Es reconeixen les oportunitats de negoci que sorgeixen de BIM i 

s’utilitzen en les activitats de màrqueting. S’institucionalitzen els rols BIM i els objectius 

d’acompliment són aconseguits de manera més consistent. S’adopten especificacions de 

producte/servei similars a les Especificacions de Progressió del Model de la AIA. El 

modelatge, la representació 2D, la quantificació, les especificacions i les propietats analítiques 

dels models 3D són gestionades a través d’estàndards detallats i de plans de qualitat. 

Nivell d de Maduresa (Integrat): la implementació BIM, els seus requisits i la innovació de 

processos/productes estan integrats als canals organitzatius, estratègics, de gestió i de 

comunicació. Les oportunitats de negoci que sorgeixen de BIM són part de l’avantatge 

competitiu de l’equip, organització o equip de projecte i s’utilitzen per atreure i mantenir als 

clients. La selecció i instal·lació de programari es basa en objectius estratègics, no només en 

necessitats operacionals. Al llarg del projecte, els entregables del model estan ben 

sincronitzats i estretament integrats en els processos de l’organització, el coneixement 

emmagatzemat és accessible i fàcilment recuperable. Els rols BIM i els objectius de 

competència estan arrelats en l’organització.  
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Nivell e de Maduresa (Optimitzat): els participants en l’organització i el projecte han 

interioritzat la visió BIM i l’estan duent a terme de forma activa. L’estratègia d’implementació 

BIM i els seus efectes en els models d’organització es revisen i alineen amb les altres 

estratègies contínuament. Si es requereix introduir modificacions en els processos o en les 

polítiques, aquestes modificacions són implementades de forma proactiva. Es persegueixen 

solucions innovadores de productes/processos i oportunitats de negoci. La selecció/ús d’eines 

de modelatge es revisen/optimitzen periòdicament per beneficiar-se de noves funcionalitats 

del software i de les seves extensions disponibles. L’optimització de les dades integrades, dels 

processos i dels canals de comunicació és inexorable. 

4.2. Nivell de detall (G) 

4.2.1. Definició 

El Nivell de Detall (Level Of Detail) es correspon a l’evolució lineal de la quantitat i riquesa 

d’informació d’un procés constructiu, sempre augmenta amb el temps i es refereix al model 

d’un projecte, els costos/pressupost i la planificació temporal. Inicialment definida per 

l’empresa Vico (actualment dins del grup Trimble i originalment vinculada a Graphisoft) conviu 

amb dificultat i dóna lloc a errors d’interpretació amb l’acrònim LOD del Nivell de 

Desenvolupament (Level Of Development). 

En la “Singapore BIM Guide” v1.0 Maig 2012 [7] s’estableix un interessant paral·lelisme entre 

les fases del projecte, els nivells de detall i les escales dels entregables. Aquesta classificació 

és vàlida per a processos tradicionals de desenvolupament de projecte, en els quals l’evolució 

de la informació en quantitat i qualitat era lineal i sempre en avanç. En l’actualitat la forma de 

treballar col·laborativa estableix pautes diferents, amb contínues revisions i varietat d’agents 

amb capacitat de decisió i modificació del projecte. 

Els graus de detall vénen determinats per lletres (A, B, C...) o lletres i nombres (G0, G1, G2...) 

segons el país d’origen en la definició a tenir en compte. 

Les normes i publicacions angleses PAS 1192-2/3/4 i BS 8541:2011, defineixen aquests 

nivells (A78: Esquemàtic, Conceptual i Definit), així com interessants conceptes: Nivell de 

detall del model, Nivell de informació del model, etc. 
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4.2.2. Determinació dels Nivells de Detall 

El “AEC (UK) BIM Protocol” [8] (Implementing UK BIM Standards for the Architectural, 

Engineering and Construction Industry) dóna una definició i classificació pròpia sobre 

l’aparença gràfica dels elements del projecte. Ens indica si un element està dibuixat de forma 

conceptual o de forma més detallada: 

 G0: Simbòlic i sense escala. En aquest cas una porta només seria un rectangle en 

una paret en un dibuix 2D. 

 G1: Marcador de posició. La porta en aquest cas ja tindria una línia d’obertura. 

 G2: Detall per construcció. La porta ja té una geometria bàsica. 

 G3: Detall alt. Només s’utilitza per a visualització i fabricació. 

 

En l’exemple de la figura 4.2 es poden veure les diferències entre el nivell de detall G0, on 

pràcticament es veu un esbós bàsic d’una cadira, fins al nivell G3 on es van afegint detalls 

successivament fins al punt que es veu un model detallat de la cadira amb les seves 

dimensions, marca, model i altra informació rellevant. 

Figura 4.2. Nivells de detall 

- Fig. 4.2 Carácter 
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4.3. Nivell de desenvolupament (LOD) 

4.3.1. Definició 

El LOD com Level Of Development defineix el nivell de desenvolupament o maduresa 

d’informació que posseeix un element del model, i aquest és part d’un component, sistema 

constructiu o muntatge de l’edifici (art. 1.2.2 i 1.2.3 del document “E-202 Building Information 

Modeling Protocol” de l’American Institute of Architects) [9]. 

Convé clarificar que el LOD en cap cas es refereix a la totalitat del projecte i tampoc té 

vinculació amb la fase de desenvolupament o construcció. L’estàndard definit pel document 

E-203 inclou la capacitat d’incloure elements no modelats (determinats “NM”) en la 

classificació global (MET – Taula d’Elements del Model). Aquests són aquells elements pels 

quals no existeix intenció de modelatge en cap estat del projecte o construcció, remarcant 

l’atenció sobre aquells elements que no formen part del projecte i els que sí que ho fan però 

no es modelen. 

Aquesta flexibilitat, beneficia les metodologies de modelatge orientades a la valoració i 

manteniment, facilitant la lleugeresa d’informació geomètrica en els models sense perdre per 

això fiabilitat en el conjunt. 

 

Figura 4.3. Especificacions Nivell de Desenvolupament 

- Fig. 4.3 Carácter 
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4.3.2. Determinació dels Nivells de Desenvolupament 

La classificació numeral dels LOD es desenvolupa inicialment en el document E-202 de l’any 

2008 per l’AIA (American Institute of Architects), posteriorment s’amplia la seva definició l’any 

2013 mitjançant el document G202 també fet per l’AIA, fins l’última definició popularment 

admesa de desembre del 2014 elaborada al BIMForum, amb permisos per estar basats en 

les anteriors i incloent nous detalls. Aquest fòrum, està promogut per l’associació “AGC of 

America” (Associated General Contractors of America) i el AIA, comptant amb la col·laboració 

d’altres organitzadors (NIBS, NIST, IAI, C3T, 3xPT, CURT, etc.). Amb independència dels 

drets de copyright de tots aquests documents, al G202 s’indica de forma explícita la capacitat 

de qualsevol agent per adaptar, modificar i incorporar noves definicions de LOD.  

Existeixen els LODs des dels nivells 100 fins a 500, encara que últimament s’han produït 

bastantes innovacions al respecte. Tota la informació detallada d’aquesta classificació es 

troba dins l’annex A d’aquest projecte final de carrera. 

 

Si ens fixem en l’exemple de la figura 4.4, es poden veure les diferències de detall entre els 

LODs inicials i els finals. En el LOD 100 es pot observar una cadira en la seva forma bàsica, 

sense cap tipus de dimensions ni informació més detallada. En canvi, si mirem el LOD 200 ja 

té unes dimensions aproximades, així com alguna informació addicional. En els successius 

LODs següents, la informació específica es va ampliant fins al punt que al LOD 500 ja sabem 

Figura 4.4. Nivells de desenvolupament 

- Fig. 4.4 Carácter 
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les dimensions exactes, la marca, el model, el preu, l’ordre de compra, etc. També es veu una 

millora en el model 3D utilitzat, al principi es tracta d’una cadira estàndard i a l’últim LOD es 

veu el model 3D de la cadira escollida fins al més mínim detall. 

4.4. Dimensions BIM 

Al parlar de BIM hem de parar especial atenció en les denominades dimensions BIM. Si bé ja 

s’ha comentat amb anterioritat que en BIM es treballa amb un model tridimensional, es poden 

afegir encara més dimensions. 

Aquestes dimensions addicionals el que fan és afegir més informació al model inicial, fent que 

aquest sigui més complet i serveixi per a cobrir totes les fases del procés constructiu d’una 

instal·lació. Les dimensions van des de la 0D fins a la 7D, encara que últimament es parla de 

noves dimensions, poc evolucionades i integrades dins el mercat de softwares BIM. 

Així doncs, es farà un anàlisi per dimensions, citant el programari existent per a cobrir les 

necessitats d’aquesta dimensió, amb una petita descripció i les dades generals de més 

importància, per a tenir una visió global de tots els softwares BIM existents actualment al 

mercat.  

 

Figura 4.5. Dimensions BIM 

- Fig. 4.5 Carácter 
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4.4.1. 0D – Visualitzadors 

La dimensió 0D, no present a la figura anterior, és la que fa referència a tots els softwares 

utilitzats com a visualitzadors dels models BIM, aquests softwares no permeten fer canvis en 

el model, simplement serveixen per a visualitzar diferents vistes i documents del model des 

de diferents plataformes (ja sigui ordinador, mòbil, etc.), també per agilitzar el treball 

col·laboratiu al fer de plataformes interactives on els diferents professionals poden treballar 

conjuntament. 

Els principals softwares existents al mercat són: 

Software Logotip Distribuïdor Descripció 

Trimble Connect 
  

Programa per a treball col·laboratiu al 

núvol. 

Tekla BIMSight 
  

Programa per a treball col·laboratiu a 

través d’una plataforma. 

Tekla Field3D 
  

Programa visualitzador de models 

3D. 

BIMBOX 
  

Programa optimitzador de projectes 

BIM. 

NAVISWORK   
Programa que permet revisar el 

projecte BIM de manera global. 

LUMION 

  

Programa que reprodueix vídeos de 

gran qualitat. 

AVEVA Global 
  

Programa per a treball col·laboratiu a 

través d’una plataforma. 

AVEVA 

Everything 3D   

Programa visualitzador 3D per als 

softwares Aveva. 

BIMserver 
  

Programa per a treball col·laboratiu a 

través d’una plataforma. 

BouwConnect 
  

Base de dades independent per 

softwares BIM. 
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S3D Viewer 

  

Programa de visualització 3D per a 

instal·lacions, bombes i vàlvules de 

plantes de tractament. 

4.4.2. 1D-2D-3D – Geometria 

Les 3 primeres dimensions són les que conté el model BIM inicial, es tracta dels punts, línies 

i formes que componen un model tridimensional en tots els seus aspectes. Aquí es pot 

diferenciar entre els softwares que únicament generen la geometria de l’edifici i els softwares 

purament de càlcul, en aquest apartat ens centrarem en els primers. 

Destaquem així, els softwares que més s’utilitzen actualment: 

Software Logotip Distribuïdor Descripció 

Autodesk Revit 
  

Programa de disseny arquitectònic, 

construcció, enginyeria estructural i 

MEP. 

Autodesk 

Inventor   

Programa de disseny mecànic i CAD 

3D, documentació i simulació de 

productes en 3D. 

Solid Edge 
  

Programa de disseny de peces 

tridimensionals amb funcions de 

dibuix en plànol per a enginyers. 

Solid Works   
Programa de disseny CAD per a 

modelat mecànic en 3D. 

Cadwork   
Programa de disseny CAD per a 

modelat mecànic en 3D. 

TCQ 

Mediciones   

Programa de gestió de dades 

tècniques, econòmiques i temporals 

d’un projecte. 

Tekla 

(estructures)   

Programa de disseny d’estructures 

3D per a la construcció. 
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Archicad   

Programa de disseny BIM centrat en 

l’arquitectura i el disseny de 

projectes constructius. 

AECOsim 

Building 

Designer 
 

 

Programa de disseny 3D d’edificis 

que interconnecta totes les 

disciplines incloses en un projecte. 

Intergraph 

Cadworx Plant 

Design Suite 
  

Programa de disseny per a plantes 

completes basat en solucions 

AutoCAD. 

Intergraph 

Cadworx 

fieldPIPE 
  

Programa de disseny de canonades 

per a plantes basat en solucions 

AutoCAD.  

Intergraph 

Cadworx P&ID   

Programa de disseny de P&ID per a 

plantes basat en solucions 

AutoCAD. 

Allplan 
  

Programa per al disseny i càlcul 

complet de totes les fases del procés 

constructiu, tant arquitectònic com 

d’enginyeria. 

Scia 
  

Programa per al disseny i càlcul 

estructural de projectes de tot tipus. 

SketchUp   

Programa de modelatge 3D 

dissenyat per a l’arquitectura, 

l’enginyeria civil i mecànica. 

PDMS 
  

Programa de disseny de plantes 

d’energia i processos en 3D. 

PDS 
  

Programa CAD per al disseny, 

construcció i operacions de plantes 

industrials. 
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RFEM4 
 

 

Programa d’elements finits que 

permet modelar, calcular i 

dimensionar models estructurals. 

EliteCAD 
  

Programa de disseny CAD per a 

projectes arquitectònics i de disseny 

de construccions industrials. 

Ghery 

Technologies   

Programa de disseny 3D per obra 

civil centrat en la construcció i el 

disseny. 

4.4.3. 1D-2D-3D – Càlcul 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior, aquestes dimensions generen el model 3D, el qual 

s’ha de testejar per veure que compleix les especificacions de la normativa. Aquests softwares 

són els encarregats de calcular si, per exemple, una unió entre bigues resisteix el 

dimensionament que ha de suportar, la cimentació està el màxim d’optimitzada possible, etc. 

A continuació, exposem els principals softwares: 

Software Logotip Distribuïdor Descripció 

BuildSoft 
  

Programa de software per al 

disseny i l’anàlisi d’estructures de 

diferents materials. 

DIAMONDS 

 
 

Programa per al dimensionament i 

càlcul d’estructures i unions 

metàl·liques o de formigó. 

POWERCONNECT 

 
 

Programa per al dimensionament 

d’unions metàl·liques. 

CONSTEEL  
 

Programa d’anàlisi i disseny 

d’estructures d’acer. 
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IDEA Statica 

Connection   

Programa per al dimensionament i 

la comprovació d’unions 

metàl·liques. 

CYPECAD 

  

Programa de disseny i càlcul 

d’elements estructurals d’un 

edifici.  

IFC BIM 
  

Plataforma lliure de format 

específics per a BIM. 

AFT FATHOM 9 

 

 

Programa per al càlcul hidràulic en 

règim estacionari de sistemes de 

canonades. 

AFT IMPULSE 6 

 

 

Programa per a càlculs hidràulics i 

el càlcul del cop d’ariet i transitoris 

en sistemes de canonades. 

AFT ARROW 6 

 

 

Programa per al càlcul tèrmic i de 

pèrdues de càrrega en règim 

estacionari de sistemes de 

canonades de gas. 

SAINT AMBROGIO 

& COLOAS 
 

 

Programa per al disseny, càlculs 

mecànics i la verificació de 

recipients a pressió i 

intercanviadors de calor. 

PV ELITE 
  

Programa per al disseny, càlculs 

mecànics i la verificació de 

recipients a pressió i 

intercanviadors de calor. 

VVD – VISUAL 

VESSEL DESIGN   

Programa per al disseny, càlculs 

mecànics i la verificació de 

recipients a pressió i 

intercanviadors de calor. 
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TANK 
  

Programa per al disseny, càlculs 

mecànics i la verificació de tancs 

d’emmagatzemat d’hidrocarburs.  

CAESAR II 
 

 

Programa per al càlcul d’estrès i 

flexibilitat inherent en sistemes de 

canonades. 

EDGEWISE 

PLANT  
 

Programa per al processat dels 

núvols de punts obtinguts 

mitjançant escàners làser 3D. 

GT STRUDL   

Programa basat en CAD 3D per al 

modelat i càlcul d’estructures 

utilitzades en obres d’enginyeria. 

SINET 9 
  

Programa per al càlcul i 

dimensionament de canonades 

per a plantes industrials. 

Allplan 
  

Programa per al disseny i càlcul 

complet de totes les fases del 

procés constructiu, tant 

arquitectònic com d’enginyeria. 

Scia 
  

Programa per al disseny i càlcul 

estructural de projectes de tot 

tipus. 

Dlubal 

 
 

Programa per al disseny i 

verificació d’estructures de tot 

tipus per a qualsevol projecte 

constructiu. 

STAAD.Pro 2007   

Programa per al càlcul i la 

verificació d’estructures de tot 

tipus. 
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ROBOT Office   

Programa de CAD 3D de 

verificació d’estructures de tot 

tipus d’acord a diferents 

reglaments. 

AXISVM 9    

Programa de disseny i anàlisis 

estructural basat en elements 

finits. 

Rhinoceros 3D 
  

Programa per a modelat 3D basat 

en NURBS que efectua 

verificacions estructurals. 

RFEM4 
 

 

Programa d’elements finits que 

permet modelar, calcular i 

dimensionar models estructurals. 

DDS – CAD    

Programa de CAD 3D basat en el 

mètode dels elements finits per a 

verificacions estructurals. 

4.4.4. 4D – Planificació 

Després dels visualitzadors, la geometria i el càlcul, s’afegeix la quarta dimensió, la planificació 

o el temps. És a dir, es pot assignar a cada element una seqüència de construcció. Aquest, 

ens permet controlar la dinàmica del projecte, realitzar simulacions de les diferents fases de 

construcció, dissenyar el pla d’execució i anticipar-se a possibles dificultats, augmentant així 

la productivitat i facilitant el compliment dels terminis previstos inicialment. 

Destaquem així, els softwares més rellevants del mercat actual: 

Software Logotip Distribuïdor Descripció 

Microsoft Project 
  

Programa d’administració de 

projectes i col·laboració entre 

departaments.  

VICO OFFICE 
 

 

Programa per a fer la planificació total 

del procés constructiu, així com fer 

mesuraments i controlar els costos de 

l’obra. 
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STRUMIS 

EVOLUTION   

Programa per a la planificació d’obres 

basades en estructura metàl·lica, així 

com control de costos i eficiència del 

procés. 

NAVISWORK   

Programa que permet revisar 

projectes d’enginyeria, arquitectura i 

construcció per millorar la planificació. 

ASTA 

PROJECT 
  

Programa per a la planificació de 

projectes de construcció en totes les 

seves fases. 

Aveva Planning 
  

Programa per a la planificació de 

projectes d’enginyeria, construcció i 

arquitectura. 

TCQ Mediciones 
  

Programa de gestió de dades 

tècniques, econòmiques i temporals 

d’un projecte. 

Synchro 

Software   

Programa de gestió, planificació i 

control de costos de projectes per a la 

construcció. 

Solibri Model 

Checker  
 

Programa de gestió, planificació i 

control de costos de projectes per a la 

construcció i l’arquitectura. 

Innovaya   

Programa de gestió i planificació de 

projectes per a la construcció i 

l’arquitectura. 

4.4.5. 5D – Costos 

Aquesta dimensió engloba el control de costos i estimació de despeses d’un projecte, tenint 

així més control sobre la informació comptable i financera i millorant per tant la rendibilitat del 

projecte, facilitant així el compliment de pressupostos previstos inicialment.  
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Així doncs, a continuació es mostren els softwares més notables del mercat: 

Software Logotip Distribuïdor Descripció 

Microsoft 

Project   
Programa d’administració de projectes i 

col·laboració entre departaments. 

Microsoft 

Excel  
 

Programa amb plantilles específiques 

per a la gestió i optimització de costos de 

projectes de tot tipus. 

Presto 
  

Programa de pressupostos i 

mesuraments BIM orientats al control de 

costos per edificació i obra civil. 

VICO 

OFFICE  
 

Programa per a fer la planificació total 

del procés constructiu, així com fer 

mesuraments i controlar els costos de 

l’obra. 

STRUMIS 

EVOLUTION   

Programa per a la planificació d’obres 

basades en estructura metàl·lica, així 

com control de costos i eficiència del 

procés. 

Aveva 

Production   

Programa per a la gestió de la producció 

i el control de costos per a plantes i 

indústries marines. 

IBIS TRAD  

 

Programa per a la gestió de la producció 

i el control de costos en projectes 

d’enginyeria, arquitectura i obra civil.  

KRAAN 
  

Programa per a la gestió de la producció 

i el control de costos en projectes 

d’enginyeria, arquitectura i obra civil. 

TCQ 

Mediciones   

Programa de gestió de dades tècniques, 

econòmiques i temporals d’un projecte. 
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Sigma 

Estimates   

Programa basat en Excel de control i 

estimació de costos per a projectes 

d’enginyeria, arquitectura i obra civil. 

Navisworks   

Programa que permet revisar projectes 

d’enginyeria, arquitectura i construcció 

per millorar la planificació i els costos. 

Synchro 

Software   

Programa de gestió, planificació i control 

de costos de projectes per a la 

construcció. 

Solibri Model 

Checker  
 

Programa de gestió, planificació i control 

de costos de projectes per a la 

construcció i l’arquitectura. 

4.4.6. 6D – Eficiència Energètica 

La sisena dimensió de BIM (també anomenada Green BIM), està relacionada amb un factor 

que té cada vegada més importància, la sostenibilitat de l’edifici, ens brinda la oportunitat de 

conèixer quin serà el comportament del projecte abans de que es prenguin decisions 

importants i molt abans de que comenci la construcció tenint en compte la seva situació, 

orientació, conductivitat tèrmica dels materials, etc. Al realitzar aquests anàlisis amb un 

software específic, el projecte pot reduir significativament el seu consum energètic. 

Els principals softwares existents al mercat són: 

Software Logotip Distribuïdor Descripció 

Manhattan  
 

Programa de planificació i gestió 

d’immobles i edificis d’una 

organització.  

AECOsim 

Energy 

Simulator 
 

 

Programa que simula i analitza la 

construcció de sistemes mecànics, 

condicions ambientals i eficiència 

energètica. 
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Riuska 
  

Programa que utilitza BIM per a 

calcular l’eficiència energètica de 

l’edifici. 

Green Building 

Studio 
  

Programa que utilitza BIM per a 

calcular l’eficiència energètica de 

l’edifici. 

EcoDomus   

Programa que utilitza BIM per a 

calcular l’eficiència energètica de 

l’edifici. 

4.4.7. 7D – Operació i Manteniment 

BIM 7D o Facility Managament, és la última dimensió, utilitzada per a les operacions de 

manteniment de les instal·lacions durant la vida útil dels edificis, ja que consisteix en un model 

as-built dels mateixos. Aquesta, permet conèixer l’estat de les instal·lacions, especificacions 

sobre el seu manteniment, manuals d’ús, dades de garanties, etc.  

Així doncs, s’aconsegueix optimitzar la gestió de l’edifici fins al seu enderrocament ja que 

s’utilitza pel propietari una vegada construït l’edifici, vinculant informació del fabricant i de la 

construcció, així com manuals i informació de garantia.  

Entre els softwares més distingits en aquest àmbit, destaquem: 

Software Logotip Distribuïdor Descripció 

Manhattan  
 

Programa de planificació i gestió 

d’immobles i edificis d’una 

organització. 

Activity 

Visualisation 

Platform - AVP 

 
 

Programa de simulació 3D que 

permet facilitar l’operativa de 

manteniment i prevenció de riscos, 

així com planificar els 

manteniments. 

Archibus 

  

Programa de gestió del cicle integral 

de vida de l’edifici tenint en compte 

la gestió i el facility management. 
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EcoDomus   

Programa de gestió del cicle integral 

de vida de l’edifici tenint en compte 

la gestió i el facility management. 

Onuma System 
  

Programa de gestió del cicle integral 

de vida de l’edifici tenint en compte 

la gestió i el facility management. 

Bentley 

Facilities   

Programa de gestió del cicle integral 

de vida de l’edifici tenint en compte 

la gestió i el facility management.  

Vintocon 

ArchiFM   

Programa de gestió del cicle integral 

de vida de l’edifici tenint en compte 

la gestió i el facility management. 
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5. Implantació del software a l’entorn empresarial 

5.1. Perfil i història 

Moon, és un grup de serveis i solucions industrials especialitzat en la recuperació i la protecció 

dels recursos. Les seves activitats es centren en: aigua, reciclatge i recuperació de residus, 

solucions de tractament i consultoria. 

Són més de 80.000 empleats arreu del món que ofereixen als clients (autoritats locals, 

industrials i consumidors), així com als seus socis i grups d’interès de tot el món, solucions 

pràctiques per abordar els nous reptes de la gestió dels recursos. 

AQT, és una empresa tecnològica de l’aigua i el medi ambient que presta serveis de 

consultoria, disseny, desenvolupament integral de projectes, instal·lació i implementació de 

solucions avançades per a l’optimització dels processos del cicle integral de l’aigua i 

conservació del medi ambient.  

Així doncs, l’empresa AQT, presta serveis a la indústria, per a la concepció, disseny, 

realització i explotació de les seves infraestructures hidràuliques. Ha guanyat reputació en la 

gestió de la planificació, el disseny i projecte d’instal·lacions d’aigua i aigües residuals. 

Posteriorment, l’empresa ha anat ampliant el seu camp d’activitat amb els de Sistemes de 

Control, Energia, Tractament d’Aigua industrial i Llots i Biomassa. 

A més a més, AQT, dóna resposta al desafiament d’aplicar solucions intel·ligents i tecnologies 

innovadores orientades a satisfer les necessitats de cada client optimitzant la seva estratègia 

empresarial i la utilització dels recursos hídrics, millorant la qualitat de vida de les persones i 

el medi ambient. Per això, compta amb un gran equip multidisciplinari de professionals 

altament qualificats i amb gran experiència en aquest sector. 

De manera paral·lela, AQT, ofereix un servei global que abasta des de l’estudi i disseny de la 

solució proposada, a la seva implementació, posada en marxa i manteniment gràcies a un 

portafolis format per més de 80 solucions i serveis fàcilment adaptables a les necessitats de 

cada client, tant en l’àmbit urbà com industrial. 

D’aquesta manera, la seva activitat està orientada al disseny, el desenvolupament de 

projectes i la implementació de solucions avançades per a l’optimització de processos del cicle 

de l’aigua. Les seves principals àrees d’activitat són: 

- Aigua Urbana i Xarxes    -     Gestió de Conques 

- Llots i Biomassa    -     Tractament d’Aigües 

- Sistemes de Control    -     Energia 
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- Tecnologies per a Xarxes   -     O&M 

- Drenatge Urbà 

Els seus projectes van des de l’enginyeria més tradicional, com a plans directors o disseny 

d’infraestructures i plantes basades en noves tecnologies patentades com l’electroquímica per 

al tractament d’aigua, neteja de xarxes mitjançant gel líquid, cerca de fugues per a xarxes en 

càrrega o en buit amb sistemes de gasos traçadors, actuadors de regulació de pressions 

instal·lats sobre vàlvules papallona, assecat de llots a baixa temperatura o la neteja i 

manteniment de pous amb CO2 entre d’altres. 

5.2. Situació actual de l’empresa 

Actualment, l’empresa AQT no utilitza cap eina pròpiament BIM, no obstant, utilitza algunes 

eines que són compatibles amb aquestes. Aquest fet, és degut en part, a la limitada 

col·laboració entre divisions, ja que al no existir una metodologia de col·laboració, els 

softwares utilitzats, només cobreixen les necessitats estrictament tècniques. D’aquesta 

manera, cada divisió utilitza els softwares específics que necessita per realitzar la seva 

activitat diària. 

En les figures 5.1 i 5.2, es pot veure la relació de personal de cada divisió d’AQT (tant intern 

com extern), dividit entre personal intern, tècnics i delineants. Així com, un llistat dels tipus de 

software que utilitzen, ja sigui software GIS, de plànols CAD, de càlculs o de qualsevol altre 

tipus. 

En aquestes figures, podem observar que el percentatge de personal intern en front del 

personal subcontractat és immensament més gran, d’un 97,5% concretament. Aquest fet, és 

degut a la política de contractació de l’empresa, que prefereix realitzar el màxim de tasques 

amb personal intern. A més a més, podem veure que dels 406 treballadors totals, 280 són de 

perfil tècnic i 30 d’aquests són delineants. 

Si ens fixem ara en l’apartat de softwares, veiem com hi ha una gran variància entre divisions, 

destacant l’AutoCAD i el Solid Edge, com les úniques eines que es van repetint en més 

departaments. La resta de softwares, en canvi, és molt variat i específic per als projectes que 

es realitzen en cada divisió, com per exemple: el True View, el Eplan, el Robot, el Solidworks, 

entre d’altres. 

En definitiva, tot i la diversitat de softwares, la situació actual és idònia per començar una 

transició cap a la implantació de la metodologia BIM. Al tenir una gran part del personal intern, 
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es podrà fer una reorganització de l’estructura interna de l’empresa amb major facilitat, sense 

dependre de factors externs. Juntament amb aquesta reestructuració, s’haurà de fer un estudi 

amb profunditat de les necessitats de cada divisió, d’aquesta manera es podrà escollir el 

software BIM que millor s’adapti, tot tenint com a premissa l’intent de simplificar al màxim el 

ventall de softwares de que disposi l’empresa.  

 

 

1a) Nº personas total (internas) en la División 

(aprox.):
80 39 85 42

32 de TratAgua Industrial; 10 de 

Trat.Agua Urbana

1b) Nº personas (Subcontratadas % 

outsourcing)):
5 0 2 3

1c) Nº personal técnico en la División (aprox): 30 12 85 36

1d) Nº delineantes/proyectistas/GIS (internos): 15 6 4 2

1e) Nº delineantes/proyectistas/GIS 

(subcontratados % outsourcing):
2 0 0 1

1f) Nº persones involucradas en Costes (total o 

parcialmente)
25

Máximo 3 personas 

simultáneamente
12 30 14

Contando involucración en Costes 

de Ofertas  y Costes 

proyectos/Pdos.

1g) Nº de persones involucradas en planings 

(total o parcialmente)
15

Máximo 2 personas 

simultáneamente
12 30

Entendiendo que utilicen 

herramientas para planificar 

tareas

11
Básicamente Plannings en 

Producción y en Ofertas

1h) Otros temas a comentar?

2)      SOFTWARE # OBSERVACIONES # # #

(nº y nombre del programa)

2a) Programas de GIS? 9 3 BCN + 4 MAD+ 1 ANDALUCÍA+1 MUR 0 1 Autocad 0

2b) Programas de CAD-Planos? 8 6 BCN + 1 MAD + 1 MUR 6 6 lic Solidworks  Professional 0 3
2xAutocad ; 3xSolid Edge; 

14xDWG TrueView2015

2c) Programas de cálculos (Estructuras, 

elementos finitos; ...)(*)?
1 ROBOT 0 0 1

Solid Edge (módulo de Elementos 

finitos).

2d) Otros Programas de Software? 0 No significativo al entorno BIM 6
6 Lic solidworks Enterprise 

PDM
1

Eplan, cálculos 

dimensionamiento eléctrico
1

Visio de Microsoft; Microsof 

Project 2010

2e) Uso de algún programa compatible en 

entorno BIM?:
1 Presupuestos TCQ 7

6 lic Solidworks costing 1 lic 

Solidworks Composer
0 0

2f) Otros temas a comentar? 0 0 0

Utilizamos otros softwares para 

nuestra actividad específica, 

bastantes

0

Nota (*): Programas de cálculo Asociados a elementos mecánicos de un plano

Tratamiento Aguas

# OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Agua Urbana y Redes Tecnologías para Redes 

OBSERVACIONES

# OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Sistemas

1)      PERSONAL # OBSERVACIONES # OBSERVACIONES

1a) Nº personas total (internas) en la 

División (aprox.):
22 30 15 28 55 160

1b) Nº personas (Subcontratadas % 

outsourcing)):
0 0 0 0 0 280

1c) Nº personal técnico en la División 

(aprox):
22 25 12 16 42 144

1d) Nº delineantes/proyectistas/GIS 

(internos):
0 0 0 0 0 3

1e) Nº delineantes/proyectistas/GIS 

(subcontratados % outsourcing):
0 0 0 0 0 147

1f) Nº persones involucradas en Costes 

(total o parcialmente)
22

Máximo 3 personas 

simultáneamente
10

Máximo 3 personas 

simultáneamente
6 8 20

Máximo 3 personas 

simultáneamente
200

1g) Nº de persones involucradas en 

planings (total o parcialmente)
22

Máximo 2 personas 

simultáneamente
10

Máximo 2 personas 

simultáneamente
6 8 20

Máximo 2 personas 

simultáneamente
66

1h) Otros temas a comentar? 0

2)      SOFTWARE # # # # #

(nº y nombre del programa)

2a) Programas de GIS? 2
ArcGIS (compartim 

amb Aigua Urbana)
0 2 3 6 41

2b) Programas de CAD-Planos? 0 1 Autocad 3 Autocad 2 Autocad 5 Autocad 17

2c) Programas de cálculos (Estructuras, 

elementos finitos; ...)(*)?
0 0 1 1 2 19

2d) Otros Programas de Software? 4

Varios programas de 

modelización 

hidrológica-

hidráulica

0
No significativo al 

entorno BIM
2 0

No significativo al 

entorno BIM
1 15

2e) Uso de algún programa compatible en 

entorno BIM?:

No tengo claro, 

comentemos
0 0 0 0 0

2f) Otros temas a comentar? 0 0 0 0 0

TOTALES

1)      PERSONAL

OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

TOTALES
# OBSERVACIONES # OBSERVACIONES # OBSERVACIONES # OBSERVACIONES # OBSERVACIONES

Gestión de Cuencas Eficiencia Energética Lodos y Biomasa Operaciones Drenaje Urbano

Figura 5.1. Taula de personal i software AQT (1 de 2) 

- Fig. 5.1 Carácter 

Figura 5.2. Taula de personal i software AQT (2 de 2) 

- Fig. 5.2 Carácter 
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5.2.1. Organigrama 

A la figura 5.3, inclosa a continuació, es pot veure un organigrama bàsic i global del 

funcionament i estructura interna de l’empresa, per a tenir una idea més acurada de les 

dimensions d’aquesta, així com una explicació més detallada de la mateixa. 

Tal i com es veu a la figura, AQT es divideix en 9 divisions conformades per: Gestió de 

Conques, Aigua Urbana i Xarxes, Tractament d’Aigua, Sistemes de Control, Llots i Biomassa, 

Energia, Tecnologia per a Xarxes, Drenatge Urbà, i Operacions. Totes les divisions pengen 

directament de la Direcció d’Enginyeries, així com la Direcció de Producció, que dóna suport 

tant a les divisions com a la Direcció. 

A més a més, hi ha varies àrees transversals dins del Grup MOON que donen suport tant a 

AQT com a altres societats del Grup. Aquestes àrees són les de Planificació i Control, 

Recursos Humans, Suport Administratiu al Negoci, Formació i Selecció de Personal i Centre 

de Recursos Compartits. 

Dins de cada una de les divisions, l’estructura varia bastant, encara que totes tenen una 

Direcció de Divisió d’on pengen els diferents departaments associats. Per exemple, la Divisió 

de Tractament d’Aigua té la seva Direcció, d’on depenen els departaments tècnic, d’ofertes i 

d’aigua urbana, amb les seves respectives estructures jeràrquiques. 

En aquest organigrama es pot observar de manera molt clara l’entorn poc col·laboratiu entre 

les diferents divisions, on cada una de les divisions té la seva estructura interna i depèn 

directament de la Direcció d’Enginyeria, sense que els seus projectes interaccionin amb els 

d’altres departaments. Amb la implantació dels softwares BIM aquesta col·laboració s’haurà 

de fer de manera més estreta, donant lloc a possibles canvis en l’estructura interna de 

l’empresa. Això no obstant, és un pas posterior a la implantació, ja que fins que no s’hagi 

treballat i estabilitzat el mètode no es podrà fer un anàlisi en profunditat dels requeriments i 

canvis a fer per adaptar les estructures internes a la metodologia BIM. 
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Figura 5.3. Organigrama AQT 

- Fig. 5.3 Carácter 
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5.3. Procés d’implantació 

El procés d’implantació del BIM que es vol portar a terme en l’organització AQT requereix d’un 

anàlisi inicial de diversos conceptes que es descriuen a continuació: 

5.3.1. Anàlisi d’objectius i expectatives 

És important conèixer quins són els objectius que persegueix AQT amb la implantació. 

Concretament, quina és la seva motivació interna per a fer-ho i quin valor espera obtenir i/o 

oferir a tercers. Així mateix, es pot desglossar en els tres punts següents: 

- Missió y Metes de l’organització: La Missió és l’objectiu fonamental per a l’existència 

d’una organització. Les Metes son objectius específics que l’organització desitja 

aconseguir. 

- Visió i objectius de l’organització: La Visió és una imatge del que l’organització 

s’esforça en aconseguir. Els Objectius són tasques o passos específics que quan es 

realitzen mouen a l’organització cap a les seves metes. 

- Nivell d’implantació actual i objectiu. 

En el cas d’AQT, la missió del grup és la millora del rendiment econòmic i mediambiental dels 

seus clients i l’atractiu i desenvolupament de les regions. Per altra banda, la visió es centra en 

la millora de la qualitat dels serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua, en sintonia amb 

el medi ambient i els diferents agents participants. 

5.3.2. Anàlisi d’eines BIM disponibles al mercat 

Analitzar les eines existents en el mercat amb la finalitat d’entendre els seus diferents requisits 

i funcionalitats i determinar quines serviran millor a les necessitats de l’empresa. Aquest punt 

ja s’ha tractat amb anterioritat en aquesta memòria, concretament en el punt 4.4 Dimensions 

BIM. 

5.3.3. Anàlisi d’estat d’AQT 

S’ha d’analitzar la situació en que es troba AQT en relació a la metodologia BIM: 

- Llistat de referències d’experiències d’AQT en projectes amb metodologia/eines BIM, 

tant en obres d’execució com en licitacions. 
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- Recollida i anàlisi de registres associats a aquestes experiències: plantilla, esquemes 

organitzatius, organigrames, requisits de contracte, estàndards utilitzats i plans 

d’execució BIM en els projectes analitzats. 

- Nivell de capacitació actual en BIM dins d’AQT. 

- Mapa de processos d’AQT: identificació d’activitats que podrien veure’s afectades per 

BIM. 

- Anàlisi de percepció de valor. 

- Anàlisi de recursos externalitzats. 

- Anàlisi de la tecnologia actual disponible a AQT relacionada amb BIM o potencialment 

afectada per BIM en un futur (hardware i software). 

5.4. Anàlisi d’objectius i expectatives 

5.4.1. Qüestionaris inicials 

Per tal de conèixer amb més detall l’estructura interna de l’empresa i veure realment quins 

objectius i expectatives tenen en aquest projecte s’han confeccionat dos qüestionaris, 

cadascun dels quals va adreçat a un grup de persones concret. 

El primer qüestionari va dirigit a un grup de persones denominat com “HLG (High Level 

Group)”, que són bàsicament els caps de les diferents divisions incloses dins l’estructura 

d’AQT. Al ser aquestes les persones que tenen una visió més transversal i global de la situació 

actual i el rumb que es vol donar a la divisió, són les persones més adequades per a respondre 

aquest qüestionari dirigit més a l’estratègia de l’empresa.   

 

Figura 5.4. Qüestionari Caps de Divisió AQT 

- Fig. 5.4 Carácter 
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El segon qüestionari va dirigit a un grup de persones denominat com “EXP (Experts)”, que 

són vàries persones dins de cada divisió que tenen molta experiència en la gestió de projectes 

i processos interns. Aquesta enquesta fa èmfasis en els usos actuals del BIM, els processos 

de cada divisió i la informació actual que es té dels softwares BIM. 

 

La informació completa dels dos qüestionaris es troba en l’annex B del projecte en l’apartat 

“qüestionaris inicials”. 

5.4.2. Output dels qüestionaris 

Un cop rebudes totes les respostes a ambdós qüestionaris, s’ha procedit a l’anàlisi de les 

dades i la extracció de les pertinents conclusions. Cal remarcar, que en el cas del qüestionari 

dirigit als Caps de Divisió, s’ha obtingut un 100% de respostes, mentre que, en el cas del 

qüestionari dirigit als Experts de Processos, hi ha hagut un 30% de persones que no ha 

contestat a les preguntes dels apartats “informació i personal”, cosa que queda reflectida en 

les gràfiques que es presenten a continuació. 

Anem doncs, a la figura 5.6, on s’observa el resum de les respostes donades pels Caps de 

Divisió de l’empresa. Remarcar que les claus de respostes R1 a R6, van del nivell més baix 

al nivell més alt de puntuació. 

Figura 5.5. Qüestionari Experts de Processos AQT 

- Fig. 5.5 Carácter 



Proposta d’Implementació dels Softwares BIM en un Entorn Empresarial Pàg. 75 

 

A la primera pregunta, sobre la missió i les metes de l’organització, tenim disparitat, però de 

les respostes es pot extreure que l’organització si que te una missió i unes metes específiques, 

que estan dirigides a un propòsit o serveis i són mesurables i rellevants. Seguidament, veiem 

que hi ha força quòrum en definir la visió BIM i els seus objectius com a no definits, s’ha de 

treballar i aprofundir en aquesta línia per tal d’aconseguir arribar a un punt on tothom tingui 

clars els objectius BIM. 

La següent qüestió, fa referència al suport donat per la direcció en el procés d’implantació del 

BIM. Aquesta, és la pregunta on hi ha més disparitat d’opinions, exposant així una part del 

personal que pensa que aquest suport és nul o molt limitat i un altre, que pel contrari assegura 

aquestes, que hi ha un suport total o limitat al pressupost existent. 

Pel que fa a les dues preguntes que venen a continuació, aquestes fan referència a l’existència 

d’un BIM Manager i un Comitè de Planificació BIM, respectivament. En el primer cas, la 

resposta és quasi unànime en favor de la no figura d’un BIM Manager, mentre que en el cas 

del Comitè de Planificació, la gran majoria respon que encara no se n’ha establert cap. 

 

Així doncs, a partir de les dades extretes, es pot deduir que tot i que hi ha una missió i una 

visió clara dins de l’organització, aquesta no acaba d’encaixar amb la metodologia BIM. És a 

dir, hi ha una clara intenció, però encara no s’utilitza, ni és gaire conegut. A més a més, existeix 

força disparitat entre divisions, fet que reflecteix la escassa col·laboració que actualment es 

desenvolupa en el treball diari de l’empresa. Cal fer un esforç conjunt per a normalitzar els 

termes BIM, treball en equip i col·laboració entre departaments, ja que sense aquests 

elements clau, una implantació BIM no tindria gaire sentit ni seria viable en termes econòmics 

i laborals. 
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En les figures 5.7 i 5.8, observem les respostes donades per 16 Experts de Processos de les 

diferents divisions existents dins d’AQT. Remarcar que les claus de respostes R1 a R6, van 

del nivell més baix al nivell més alt de puntuació. 

Les dues primeres preguntes, fan referència als usos del BIM en les activitats de l’empresa, 

tant en projectes com en fases d’explotació. En ambdós casos, la resposta de la gran majoria 

dels experts és negativa, no s’utilitza el BIM ni en projectes ni en les seves fases d’explotació. 

El següent bloc de preguntes, fa referència als Processos, en aquest cas tant processos de 

Projecte com Processos en la Organització. Tornem a tenir una resposta majoritària referida 

a la no documentació de processos d’aquest tipus realitzats amb metodologia BIM. 

En relació amb l’apartat d’Informació, aquest és dividit en tres preguntes, la primera 

relacionada amb el Model Element Breakdown (MEB), la segona amb el Level of Development 

(LOD) i la tercera amb Facility Data (FD). Les respostes referents al MEB, són força 

discordants, en general no hi ha acord entre si l’organització és o no és coherent als elements 

del model. Així doncs, podem descartar aquesta pregunta pel poc valor afegit que aporta. En 

quant al LOD, torna a passar una situació similar, hi ha discordança entre un LOD definit però 

no estandarditzat o la inexistència del mateix. En el cas de la tercera pregunta, la resposta 

majoritària és que actualment no hi ha requisits de Facility Data en els projectes realitzats. 

 

Les preguntes de la 8 a la 12, fan referència a l’apartat Personal, amb preguntes enfocades 

als Rols i Responsabilitats, a la Jerarquia Organitzativa, a la Formació, a l’Entrenament i a la 
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Predisposició pel Canvi. Per una part, tenim que no existeix cap rol ni responsabilitats 

documentat, i que la jerarquia de la organització no es refereix al BIM. Per altra banda, en la 

pregunta de formació la gran majoria marca la casella de que no existeix aquesta com a tal, 

mentre una part significativa de la resta de personal, diu que existeix formació especial segons 

necessitats. En quant al programa d’entrenament, hi ha unanimitat en expressar que, 

actualment no hi ha cap programa d’entrenament específic. Per últim, cal destacar que hi ha 

una gran predisposició pel canvi, ja que aquesta és part de la cultura de l’organització i existeix 

el suport de l’alta direcció. 

 

Com a conclusió, queda patent que la gran majoria de membres de les divisions, excloent els 

seus caps, no tenen una consciència i una idea general del procés d’implantació que es vol 

dur a terme, ni de BIM en general. També es veu clarament, d’acord amb les respostes 

donades, que la metodologia BIM, no s’utilitza pràcticament en cap àmbit ni divisió dins de 

l’empresa, només hi ha alguna interacció a l’hora de rebre projectes en formats BIM o similars. 

En definitiva, s’ha de recórrer un llarg camí tant a nivell tècnic com personal, cal informar a 

tots els professionals afectats, així com realitzar una forta inversió en formació específica, ja 

que s’ha comprovat que és un llastre actualment. 

El canvi a la metodologia BIM és inevitable, i l’empresa, amb la seva cultura focalitzada en la 

voluntat de canvi, ha de ser un estàndard d’aquest dins del Grup. Una vegada estigui implantat 

i els beneficis que aporta siguin tangibles, moltes altres empreses del Grup es voldran afegir 

a aquesta iniciativa innovadora però alhora necessària.  
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5.5. Anàlisi de processos d’AQT 

Un dels problemes de la implantació dels softwares BIM a AQT és que l’empresa no està 

organitzada de manera col·laborativa actualment. Existeixen moltes divisions amb orígens 

diversos que importen els seus models de treball. Cada una d’aquestes Divisions no és 

assimilada en un tot, sinó que operar com sempre ho ha fet. D’aquesta manera, cada una de 

les divisions té els seus projectes i interactuen molt poc entre ells. Una prova d’això són les 

diferents eines de software existents que han sortit a la llum a l’analitzar el status i receptivitat 

davant el BIM. Es constata al plasmar els mapes de procés de cada Divisió, la gran variabilitat 

i metodologies de treball diferents. 

Per entendre millor aquesta casuística ens hem de fixar en els diagrames de fluxos de 

processos, com el de la figura 5.9 i els altres continguts a l’annex B en l’apartat “diagrames de 

fluxos de processos”. 

 

Figura 5.9. Diagrama de processos Div. Tractament d’Aigua 

- Fig. 5.9 Carácter 
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En la figura 5.9 es pot observar el diagrama de fluxos de processos de la Divisió de Tractament 

d’Aigua, en aquesta figura es poden diferenciar 3 tipus de processos: gestió d’ofertes, gestió 

de projectes i assistència tècnica/estudis/pilotatges/recanvis. 

Per entendre millor aquest esquema cal agafar una de les fases, apareixen 4 requadres de 

diferents colors: el primer requadre, de color blau, fa referència a la fase en si, el requadre de 

color blanc inclou els departaments que intervenen en aquesta fase, el requadre verd indica 

l’eina de software utilitzada i, per últim, el requadre negre inclou els entregables o fitxers 

generats durant la fase. Per altra banda, just abans de les fases apareix un requadre 

anomenat àmbits, en aquest requadre s’anomenen els diferents àmbits d’actuació que 

apareixen en les diverses fases de cada un dels processos descrits. 

El procés de Gestió d’Ofertes, es tracta principalment de la recepció de les ofertes que 

arriben per part de clients o oportunitats que la unitat de negoci detecta al mercat. Un cop s’ha 

detectat l’oportunitat de negoci, aquesta passa a avaluació per part del departament de Back 

Office Water Europe (BOWE) que decideix si és factible o no. Amb l’aprovació del BOWE, es 

passa a la fase de recollida de dades i enfoc. Aquí es fa un estudi detallat de les necessitats 

de l’oferta i es procedeix a l’elaboració de la mateixa, en aquestes dues fases intervé el 

departament d’ofertes. Un cop elaborada l’oferta, es redirigeix a una fase de maduració i/o 

seguiment per part del departament comercial per acabar amb el tancament, que és l’entrega 

de l’oferta a client i l’espera de l’acceptació o rebuig d’aquesta per a firmar el contracte 

pertinent. En aquesta fase, poden intervenir nombrosos departaments degut a la 

transversalitat i importància que té la firma d’un contracte nou. 

El procés de Projectes, és el core business, es tracta de la descripció general de les fases 

que experimenta un projecte des de l’inici fins al moment on s’entrega al client i es fa la posta 

en marxa. Aquest procés s’inicia com a continuació de l’anterior, amb l’acceptació de l’oferta 

per part del client i la corresponent firma del contracte. Un cop firmat, es passa a l’obertura del 

projecte per part del departament d’enginyeria, seguit d’una reunió “Kick-off” interna per 

assentar les bases de treball i definir els equips de treball. Acabada aquesta fase es fa una 

altra reunió “Kick-off”, però aquesta vegada amb el client, per alinear postures i definir el pla 

del projecte. Un cop superada aquesta fase inicial es comença amb el disseny i l’enginyeria. 

En aquestes fases, intervé el departament d’enginyeria mitjançant softwares especialitzats 

com poden ser l’AutoCAD, el SolidEdge, l’Excel, programes de càlcul (Excel), M. Project, etc; 

i els documents que es confeccionen són plànols (P&ID, Layout/Implantació d’Equips, Formes 

y Cargues OC, LayOut/Implantació de Canonades-Pipping, Isomètriques, ..) i llistats 

d’enginyeria pertinents (Llistat de Potencies, Llistat de senyals, Llistat d’equips; Llistat de 

vàlvules, llistat d’Instrumentació, ...).  

Un cop acabada la fase pròpiament d’enginyeria, es continua amb unes fases centrades ja en 

el resultat final del projecte, com són les de management/gestió, on es realitzen els fulls de 
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seguiment de costos, els documents de control, els plannings, etc. Seguidament, entra en 

acció la fase de compra, on es realitzen  les comandes i ordres de compra dels diferents 

materials necessaris per al desenvolupament del projecte, en aquest punt podríem diferenciar 

entre els processos de fabricació i la logística i entrega de materials. Un cop finalitzades 

aquestes fases, prosseguim amb l’etapa de construcció, dividida en la part d’obres i muntatges 

i la part de proves i posta en marxa, en ambdós casos se n’ocupa el departament d’obres i 

entreguen informes d’avanços i de proves. Per últim, queda la fase de tancament del projecte, 

un cop s’ha dut a terme l’obra, aquesta s’entrega al client juntament amb les fitxes d’acceptació 

de la planta, la facturació i una avaluació de proveïdors i projecte en general. 

Per últim, el procés d’Asistencia Tècnica/Estudis/Pilotatges/Recanvis, tot i que es realitza 

en menor mesura, tracta bàsicament de peticions de clients sobre infraestructures o 

instal·lacions ja implantades, per tant la feina és més de millores o manteniment, d’atenció i 

subministrament de consumibles i/o recanvis, i d’intervencions en forma d’assistències 

tècniques.  S’inicia de la mateixa manera que l’anterior, amb l’acceptació de l’oferta per part 

del client i la corresponent firma del contracte o recepció de comanda. Un cop firmat el 

contracte/comanda, es procedeix a l’obertura de la comanda per part del departament 

d’enginyeria, creant una estructura base per a aquesta. Seguidament, es continua amb la fase 

de management on, mitjançant Microsoft Project, SAP i Excel es realitza el Planning, els fulls 

de seguiment de costos i els documents de control. Es porta a terme la fase de compres, en 

el cas que l’encàrrec en requereixi, tot això es fa per comandes i es divideix en la fabricació i 

la logística i entrega del producte. La següent fase, és la de probes i pilotatge, duta a terme 

pel departament d’obres, en aquest punt es realitzen totes les actuacions necessàries per al 

desenvolupament d’aquesta comanda, al tractar-se d’un procés més obert aquestes 

actuacions poden variar molt depenent del tipus d’encàrrec que es tracta. Per últim queda la 

fase de tancament de la comanda, un cop s’han fet els estudis o qualsevol altre tipus de servei, 

es retorna al client la facturació i les conclusions. 

5.6. Anàlisi d’estat d’AQT 

El primer punt que analitzarem en aquest apartat, és el nombre d’experiències que AQT ha 

tingut o té actualment amb la metodologia BIM, tant en obres d’execució com en licitacions. 

L’empresa no té una gran experiència en aquest àmbit, de fet són poques les persones que 

n’han sentit a parlar i han treballat amb elles. En definitiva, la gran majoria dels projectes que 

es realitzen, es fan a partir de la metodologia tradicional de CAD 2D, a vegades s’utilitza 

modelització 3D, però no utilitzant softwares BIM. L’única experiència remarcable en aquest 

sentit és un projecte realitzat recentment d’una planta de tractament d’aigües residuals per a 
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l’empresa ATLAS MUNDIS, en el qual es va subcontractar tot el modelat en 3D a una empresa 

especialitzada. 

Com l’única experiència duta a terme amb metodologia BIM és el projecte d’Atlas Mundis 

anteriorment comentada, la recollida d’informació en aquest aspecte es basa en tots els 

lliurables i arxius utilitzats durant la realització d’aquest projecte. En el següent punt d’aquesta 

memòria s’aprofundirà més en aquest projecte, explicant la casuística especial i descrivint les 

fases del mateix. 

En quant al nivell de capacitació actual en BIM dins d’AQT, com ja s’ha vist amb els resultats 

de les enquestes inicials, és pràcticament nul. Hi ha poca consciència i coneixement del que 

impliquen les metodologies BIM dins de l’empresa. Per tant, podríem concloure que el nivell 

de capacitació dels professionals de l’empresa és força baix, caldrà fer un gran esforç en 

formació per arribar a assolir uns nivells òptims de cara a ser competitius en un mercat cada 

vegada més especialitzat i en constant evolució. 

Per altra banda, en l’apartat anterior hem observat el mapa de processos d’una de les 

divisions, el de la resta difereix lleugerament, com podem observar en l’annex corresponent. 

Vist el mapa, podem concloure que hi ha molts dels processos que es veurien afectats en un 

canvi de la metodologia tradicional a la metodologia BIM. 

La percepció de valor que un canvi de la metodologia tradicional a la metodologia BIM 

suposaria, encara no està gaire arrelada. Si bé és cert que la direcció de l’empresa si que té 

aquesta percepció bastant interioritzada, s’ha de fer un exercici de conscienciació en els 

comandaments intermedis i tots els professionals que treballen en cada divisió. Només 

d’aquesta manera, s’aconseguirà una implantació fructífera i amb autèntic valor afegit. 

Per últim, els recursos externalitzats dedicats a BIM són molt escassos, actualment a banda 

del projecte anteriorment comentat no existeix cap altre. En el cas de la futura implantació de 

la metodologia BIM, la idea inicial és no dependre en excés d’aquests recursos, només fer ús 

d’ells en casos concrets, de puntes de càrrega, on les dates d’entrega siguin molt ajustades i 

els recursos a nivell de personal siguin limitats. En tots els altres casos es vol cobrir la 

demanda amb el personal intern, que serà format en concordança amb aquesta idea. 
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6. Projecte Pilot ATLAS MUNDIS 

6.1. Introducció 

Atlas Mundis, es tracta d’un projecte real realitzat durant l’any 2016, tot i que el nom de 

l’empresa és fictici degut a les clàusules de confidencialitat que l’empresa AQT té amb els 

seus clients, així com al fet que el projecte encara es trobi en les fases de disseny. De totes 

maneres tota la informació que es dóna en aquest apartat és real, així com la documentació i 

imatges relacionades. 

ATLAS MUNDIS, és una gran empresa espanyola amb base d’operacions dins del territori 

espanyol, tot i que l’accionista principal de la mateixa és estrangera, una important marca de 

referència a nivell dels Estats Units i mundialment coneguda. 

Donada l’activitat de l’empresa i de la seva principal planta es van trobar amb problemes a 

l’hora de tractar els residus provinents del procés de refinació del mineral, per aquest fet van 

tenir la necessitat de fer una nova planta de tractament d’aigua residual. En aquest punt és on 

entra en joc AQT, més concretament la Divisió de tractament d’Aigües, al tractar-se d’una 

divisió dedicada majoritàriament al disseny i construcció de plantes de tractament, tenia 

sobrada experiència en el sector i era un projecte que interessava tant a nivell econòmic com 

a nivell ètic per a l’empresa. 

L’any 2015, Atlas Mundis va llançar una licitació pública per a la realització del projecte de la 

planta de tractament dins de la seva planta, AQT es va presentar i va resultar l’empresa 

adjudicatària al oferir la proposta més avantatjosa tant a nivell econòmic com tècnic. A partir 

d’aquell moment es va signar el contracte i es van començar els treballs. Cal indicar que en 

els requeriments d’aquesta licitació no hi constava la inclusió del model 3D mitjançant 

metodologia BIM, però l’empresa va decidir donar aquest valor afegit tant per al contractista 

com per a ella mateixa, tenint en ment la propera implementació. 

6.2. Projecte 

Donada la conjuntura actual, on el projecte d’implantació BIM està sobre la taula i agafant 

volada, es va decidir utilitzar un projecte ja iniciat per a experimentar amb els softwares BIM, 

es va escollir aquest projecte en especial pel fet de ser un projecte exigent i que cobria una 

gran part de les necessitats que l’empresa tindrà d’aquests softwares. Com actualment 

l’empresa encara no té una estructura ni una metodologia BIM implantada, es va decidir 
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externalitzar tot el procés de modelat i disseny 3D, així com la visualització a una empresa 

amb molta experiència dins del món BIM. 

Aquesta empresa, és una consultora de reconegut prestigi que actua dins dels camps de 

l’enginyeria, el medi ambient, l’arquitectura i les tecnologies de la informació i comunicació, en 

tots els àmbits utilitzant tecnologies BIM. Empresa que ja ha col·laborat en diverses ocasions 

amb AQT en altres projectes i que té una solvència tècnica i professional molt contrastada. 

Al tractar-se d’un projecte de construcció i posta en marxa d’una planta de tractament d’aigües 

residuals, aquesta constava tant d’edificis com canonades, dipòsits, estructures metàl·liques i 

altres. Per tant, s’havia de buscar un software BIM que suportés aquesta gran varietat 

d’objectes paramètrics, fos bastant dinàmica i permetés canvis i variacions constants. Després 

d’analitzar diferents softwares amb l’empresa consultora es va decidir fer tot el projecte en 

Autodesk Revit 2016, una plataforma amb una llarga experiència en el món BIM i que donava 

solució a tots els problemes que plantejava el projecte. Malgrat Autodesk Revit no té la part 

de piping (canonades) gaire evolucionat, com en aquest projecte no hi havia grans xarxes de 

canonades i l’estructura era bastant simple no va suposar un problema, encara que per a 

projectes amb xarxes de canonades més complexes es recomana utilitzar altres softwares 

més específics i adaptats a aquest tipus de projectes. 

El procés del projecte, va ser una mica diferent del que hem vist en el punt 5.5 d’aquesta 

memòria, ja que una part del projecte no s’ha confeccionat dins de l’empresa, i s’ha optat per 

la externalització o outsourcing. Un cop firmat el contracte, es van realitzar les reunions de 

“kick-off” dins l’empresa i amb el client, però també es va fer una altra sèrie de reunions amb 

l’empresa consultora per aterrar el projecte. Desprès es va confeccionar tota la part creativa i 

de disseny del projecte, aquesta part dins d’AQT, per a poder cobrir les necessitats del client 

amb les solucions més adequades a nivell econòmic i tecnològic. Un cop es va tenir el disseny 

i l’enginyeria força avançats, es van plasmar les idees bàsiques (P&ID – Process & 

Instrumentation Diagram i la Implantació d’Equips o LayOut) en un disseny CAD 2D per a que 

l’empresa consultora pogués realitzar el modelat 3D amb precisió i totes les característiques 

específiques del projecte. 

Cal ressaltar, que la coordinació entre AQT i l’empresa consultora ha sigut molt estreta, ja que 

qualsevol canvi, per mínim que fos, s’havia d’introduir en el model 3D. La forma de treballar, 

s’ha intentat que fos el més dinàmica possible, des d’AQT s’enviaven els dissenys CAD i 

informes amb totes les característiques i des de l’empresa consultora es retornaven els 

models 3D en forma de diversos lliurables, entre mig d’aquest procés es van fer algunes 

reunions presencials per tractar casos complicats del disseny.  

L’estructura dels lliurables era sempre la mateixa, per una part s’enviava el model 3D en format 

Autodesk Revit, uns plànols de detall de capes en AutoCAD i format pdf, i un model per a 
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visualitzar en Autodesk Navisworks i per altra banda s’adjuntava un informe detallat de tots 

els progressos, els inconvenients que s’havien trobat, les millores o canvis introduïts al model 

així com una justificació tècnica dels mateixos. 

El projecte en si va començar a finals de l’any 2015 amb la signatura del contracte entre AQT 

i ATLAS MUNDIS, durant finals de 2015 i inicis de 2016 es va dur a terme la fase inicial, 

posada en comú de idees, reunions de coordinació amb el client i l’empresa consultora, aquest 

període va durar un parell de mesos. A partir de llavors, es va iniciar la fase creativa del 

projecte (de durada aproximada d’uns 5 mesos), començar a pensar les solucions 

estructurals, tècniques i econòmiques que més s’adequaven a la casuística del client, en 

aquesta fase també es van mantenir reunions amb l’empresa consultora per decidir com es 

duria a terme el model 3D i quins softwares o metodologies de treball s’emprarien. 

Un cop es va decidir com es faria, ja s’havien dissenyat els models inicials del projecte 

mitjançant la metodologia tradicional de CAD, es van lliurar aquests models a l’empresa 

consultora per a que realitzés el modelatge en 3D mitjançant BIM. Durant els següents 4 

mesos es va treballar amb l’empresa consultora fent millores en els dissenys inicials per a 

implementar-les en el model 3D, fins arribar al model definitiu que es mostrarà en el següent 

punt d’aquesta memòria. 

El pas següent, va ser lliurar la informació al client per al seu estudi detallat i la acceptació 

dels plànols i les solucions donades per AQT. Un cop rebuda la confirmació per part del client 

que el model 3D era adequat a les seves necessitats, es va passar a l’última gran fase del 

projecte, la construcció de la planta de tractament d’aigües residuals. El procés de construcció, 

des de la seva fase més inicial fins a la posta en marxa de la planta tenia una durada 

planificada en 6 mesos, a contar des del mes de juny, que és quan es van iniciar els treballs.  

Actualment, el projecte es troba encara en construcció i s’espera acabar a mitjans/finals de 

desembre tal i com estava planificat, en part gràcies a tota la feina inicial realitzada a partir de 

softwares BIM que, com veurem en apartats posteriors d’aquest punt, va aportar moltes 

millores tant a nivell tècnic com econòmic i de planificació. 
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6.3. Imatges 

 

 

Figura 6.1. Vista general de la planta (1 de 3) 

- Fig. 6.1 Carácter 

Figura 6.2. Vista general de la planta (2 de 3) 

- Fig. 6.2 Carácter 
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Figura 6.3. Vista general de la planta (3 de 3) 

- Fig. 6.3 Carácter 

Figura 6.4. Vista escales passarel·la nau 

- Fig. 6.4 Carácter 
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Figura 6.5. Vista tanc 

- Fig. 6.5 Carácter 

Figura 6.6. Vista parcial tanc de reactius i de procés 

- Fig. 6.6 Carácter 
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En les imatges 6.1, 6.2 i 6.3, es pot observar la vista general de la planta des de diferents 

punts de vista, fet que ens permet observar la gran riquesa de detalls del model 3D. Es poden 

reconèixer les diferents parts de la planta, els edificis, les estructures i els dipòsits, fins i tot es 

veuen els pilars de fonamentació. Si fem zoom en les imatges es poden observar fins a les 

unions de les estructures metàl·liques, el tipus de bigues utilitzades i altres detalls que en un 

model CAD 2D tradicional no podríem apreciar o simplement serien una representació gràfica 

però no un objecte parametritzat. 

En la figura 6.4, es pot veure la vista específica de les escales metàl·liques i la passarel·la de 

la nau principal, així com el detall d’un dels dipòsits partit per la meitat i d’un tanc de grans 

dimensions també vist en part. En la figura 6.5, es pot distingir el tanc principal receptor i 

homogeneïtzador al complet amb les escales per accedir a la seva part superior, una part de 

l’edifici adjacent i algunes estructures metàl·liques. La següent figura, la 6.6, mostra una vista 

de la cubeta de calci i dels decantadors de la planta amb un dels edificis i algunes estructures 

metàl·liques. 

Per últim, en l’annex C de la memòria podem trobar més imatges extretes a partir del 

visualitzador Autodesk Naviswork 2017, on es mostren més detalls de la instal·lació. Amb 

aquestes imatges ens podem fer una idea bastant acurada de tot el que són capaços de 

contenir els softwares BIM dins d’un model 3D, no es tracta només d’una visualització atractiva 

per al client del projecte, sinó d’un model molt complert on es pot anar de la vista més general 

a vistes específiques amb tot detall segons les necessitats de cada professional. També 

podem trobar informació molt detallada dels diferents elements que conformen la instal·lació, 

si agafem com a exemple un dels pilars de formigó que formen part dels fonaments (figura 

6.7) podem observar totes les propietats del mateix, des del pes, el volum, mòdul de rigidesa, 

etc. 

Figura 6.7. Detall d’un pilar dels fonaments 

- Fig. 6.7 Carácte 
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6.4. Consideracions finals 

Un dels punts importants que es volia tenir en consideració era el cost del projecte, tant en 

hores com en honoraris de l’equip de projecte. Per a fer una comparativa més visual ens 

fixarem en les dues taules adjuntes a continuació. En la primera taula podem observar el cost 

en hores i honoraris que té actualment un equip de projectes per a un projecte normal utilitzant 

la metodologia tradicional, mentre que en la segona taula es pot identificar el mateix projecte 

i equip de treball utilitzant la metodologia BIM. 

A l’hora de fer els càlculs econòmics d’un i altre escenari, s’han tingut en compte uns salaris 

per hora estimats, segons el tipus de responsabilitat. D’aquesta manera, el sou mig hipotètic 

d’un cap s’ha aproximat en 35 €/h, el d’un Project Manager o un Enginyer Sènior en 20 €/h i, 

per últim, el d’un Enginyer Júnior en uns 12 €/h. En definitiva, s’han fet aquestes estimacions 

hipotètiques per veure l’impacte econòmic del descens d’hores d’una metodologia tradicional 

a una metodologia BIM. 

 

 

Com es pot observar en comparar les figures 6.8 i 6.9, la reducció d’hores és considerable, 

d’un 38% en utilitzar la metodologia BIM, fet que reporta una reducció dels costos en honoraris 

del 21%. Tot i la important reducció d’hores, la reducció de costos no és similar degut a que 

la dedicació de les persones intermèdies com ara els enginyers sènior o el project manager 

s’ha vist incrementat força. Aquest fet es dóna bàsicament perquè el temps de delineació i 

extracció de plànols del projecte ha disminuït considerablement (tal i com es veu en el temps 

Càrrec Hores €/h Honoraris Ràtio d'hores

Cap 32 35,00 €     1.120,00 €   3%

Project Manager 128 20,00 €     2.560,00 €   13%

Enginyer Sènior 192 20,00 €     3.840,00 €   19%

Enginyer Júnior 640 12,00 €     7.680,00 €   65%

TOTALS 992 15.200,00 € 

Escenari de Projecte realitzat amb Metodologia Habitual

Càrrec Hores €/h Honoraris Ràtio d'hores

Cap 32 35,00 €     1.120,00 €   3%

Project Manager 192 20,00 €     3.840,00 €   31%

Enginyer Sènior 292 20,00 €     5.840,00 €   47%

Enginyer Júnior 100 12,00 €     1.200,00 €   16%

TOTALS 616 12.000,00 € 

Escenari de Projecte realitzat amb Metodologia BIM

Figura 6.8. Costos personal amb metodologia habitual 

- Fig. 6.8 Carácter 

Figura 6.9. Costos personal amb metodologia BIM 

- Fig. 6.9 Carácter 
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de dedicació dels enginyers júnior, que són els que normalment desenvolupen aquestes 

tasques), per contra, al tractar-se d’un model integral i col·laboratiu entre totes les disciplines, 

el temps requerit per part del Cap de Projecte, el Project Manager i l’Enginyer Sènior és major, 

al haver de fer un seguiment més exhaustiu del procés. 

En general el cost del projecte, tenint en compte totes les seves fases, es podria resumir en 

la següent taula (cal interpretar-la com una aproximació acurada però no com a una estimació 

real dels estalvis per projecte): 

 

En la figura 6.10, es pot veure una comparativa entre el projecte pilot realitzat amb o sense la 

metodologia BIM, cal tenir en compte que al haver-se realitzat íntegrament en BIM la part del 

modelat 3D i la visualització, les dades s’han aproximat per a tenir una idea general dels 

estalvis que comporta. Aquestes aproximacions, s’han fet veient la tònica habitual dels 

projectes fets amb la metodologia habitual i amb informació donada per l’empresa experta en 

BIM del que habitualment suposa realitzar tot el projecte en BIM. També, s’ha aproximat el 

cost €/h de tots els conceptes, agafant com a mesura uns valors ficticis de mercat per a totes 

les activitats (tenint en compte els enginyers sènior, júnior, els caps de projecte, caps de 

departament, operaris, etc.). 

Per altra banda, si ens fixem en les dades globals, el cost del projecte es redueix en un 16% 

a nivell econòmic i en un 24% a nivell d’hores dedicades, el que significa una reducció prou 

important com per a considerar la implantació de la metodologia BIM com a indispensable per 

a futurs projectes, sense entrar en la millora de la qualitat del projecte, en la millora de 

rendiment i satisfacció per compartir un model amb totes les dades dels especialistes en 

Concepte Hores pre BIM Hores post BIM Cost pre BIM Cost post BIM

Planificació 40 80 1.800 €           3.600 €               

Disseny 350 450 15.750 €         20.250 €             

Enginyeria 300 350 13.500 €         15.750 €             

Management 180 75 8.100 €           3.375 €               

Purchasing 50 25 2.250 €           1.125 €               

Obra 3200 2200 144.000 €       99.000 €             

Material Obra 250.000 €       225.000 €           

Posta en marxa 100 50 4.500 €           2.250 €               

Tancament 20 10 900 €              450 €                  

SUBTOTALS 4240 3240 440.800,00 €  370.800,00 €      

Cost projecte metodologia habitual vs. BIM

Figura 6.10. Comparativa projecte habitual vs. BIM 

- Fig. 6.10 Carácter 
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temps reals, i la facilitat d’introduir dades i modificacions constantment. Aquestes reduccions 

econòmiques encaixen amb els estudis de mercat que parlant de reduccions entre el 15% - 

30%, en funció del grau d’implementació i integració de les metodologies en els processos de 

la empresa [12]. 

Un altre aspecte a tenir en compte, són els ràtios d’amortització, tot i que la productivitat global 

hagi augmentat, cal saber que depèn força del treballador que s’analitzi i de la fase del projecte 

on aquest participi. Si ens fixem en un projecte d’enginyeria o arquitectura, veurem que 

l’increment de productivitat en les fases de disseny és bastant menor que en la fase de 

documentació, això és degut a la diferència de processos, un més creatiu i complex i l’altre 

més mecànic i automàtic en el cas del BIM. Per altra banda, si es practica la metodologia 

col·laborativa, els beneficis es multipliquen, la transmissió del coneixement i les dades del 

projecte és molt més ràpida i segura, fent així que el procés sigui molt més productiu (uns 

perquè aprofiten les dades dels altres integrants del projecte i tenen menys dubtes i els altres 

perquè s’estalvien modificacions, correccions i explicacions posteriors). 

Queda patent, doncs, que la metodologia BIM provoca un estalvi de temps per cada projecte 

considerable. L’estalvi de temps dona més competitivitat i avantatge competitiva per l’empresa 

per a fer front a més projectes amb molta més qualitat que amb els models tradicionals 2D.. 

Aquests avenços, faran que, fins que la implantació de la metodologia BIM no sigui una realitat 

a nivell global, les empreses que l’emprin tinguin un avantatge real sobre les altres empreses 

que utilitzen el mètode tradicional. 

 

Figura 6.11. Comparativa de les corbes d’un projecte 

- Fig. 6.11 Carácter 
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Tal i com es pot observar a la figura 6.11, la línia blava representa la metodologia BIM i la 

verda la metodologia CAD tradicional, es veu com la càrrega inicial de treball és molt més 

accentuada en BIM, just abans de la fase de documentació. Mentre que en la metodologia 

CAD habitual, la càrrega de treball inicial és menor i es concentra en la documentació. Com 

es pot veure, si s’utilitza BIM, la major part de la càrrega de treball del projecte té lloc en fases 

on la capacitat de reacció és alta i el cost dels canvis és baix, mentre que amb el CAD 

tradicional la càrrega de treball es troba en punts on la capacitat de reacció és menor i el cost 

dels canvis ha augmentat considerablement. 

Tot i això, l’ús de la metodologia BIM, requereix d’una contínua inversió tant en recerca de 

noves aplicacions, en adquisicions de softwares associats, i processos com en la formació 

dels professionals per a extreure el màxim profit de les mateixes. És l’única manera d’obtenir 

un nivell òptim d’aprofitament dels softwares i la metodologia ja que està en constant evolució. 

Per desgràcia, totes aquestes accions requereixen temps, i el temps té un preu. És per això 

que, tot i que l’amortització econòmica de cada projecte és bastant ràpida, l’amortització global 

és més lenta donat, en gran part, per les necessitats descrites anteriorment. 

En definitiva, la realització d’aquest projecte pilot, no ha fet més que reafirmar la necessitat i 

urgència de passar de la metodologia CAD tradicional a una metodologia BIM col·laborativa. 

Han quedat palesos els diferents beneficis que això comporta, des de l’estalvi econòmic i de 

temps de projecte, fins a la millora de la comunicació entre diferents integrants de l’equip de 

treball, les millores tècniques que comporta, la facilitat en l’extracció de plànols i vistes, etc. 

Per tant, s’ha de fer una posta en ferm per aquesta metodologia i conscienciar a tota l’empresa 

de la necessitat de canviar la mentalitat. 
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7. Proposta d’implantació BIM a AQT 

Primer de tot, m’agradaria recalcar la paraula proposta del títol d’aquest apartat. La 

implementació d’un software i una metodologia de treball associada, completament nova en 

una empresa no és immediata ni directe, requereix un estudi inicial profund, un període de 

prova i la introducció gradual dins del dia a dia de l’empresa, un seguiment i ajust de 

l’estratègia d’implementació, etc. En el cas de l’empresa AQT, el projecte és real i està en 

procés, però encara està en una fase inicial i s’espera que fins a finals de 2017 o inicis de 

2018 encara s’estigui duent a terme la implantació.  

Per aquesta raó, després d’analitzar les dades recollides i fer un anàlisi exhaustiu de les 

necessitats de l’empresa, s’ha arribat a una proposta d’implantació de la metodologia BIM a 

AQT, que es tindrà en compte dins l’empresa, encara que no significa que finalment es dugui 

a terme tal i com es descriu a continuació. 

7.1. Estructura de la implantació 

Un cop analitzada l’empresa AQT, s’ha vist que la millor manera de dur a terme la implantació 

de la metodologia BIM és de forma escalada. Degut a la complexitat interna i a la col·laboració 

interdepartamental limitada, el més adient és començar la implantació en les divisions on 

l’impacte sigui major i anar afegint les altres escalonadament, al llarg d’un període total de 18-

24 mesos aproximadament. D’aquesta manera s’aconsegueix un efecte lideratge i 

arrossegament de les que ho implementen i a priori més fortes en aquest àmbit, cap a les mes 

reticents o les que hi poden destinar menys recursos. 

Com es tracta d’una metodologia totalment nova, no es pot realitzar la implantació a tota 

l’empresa de cop, ja que afectaria en els processos i els fluxos de treball interns. Per la qual 

cosa s’agafarà un equip de treball per a dirigir un projecte des de zero en BIM, amb el suport 

d’un consultor especialitzat. Un cop aquest equip estigui format i el projecte sigui una realitat 

s’aniran introduint altres equips i projectes per a la seva formació i execució. D’aquesta 

manera s’aconseguirà l’assimilació total de la metodologia de treball sense afectar en gran 

mesura la productivitat global de la divisió. 

Així doncs, les fases d’implementació serien: 

- Compromís de l’alta direcció en la implementació de l metodologia BIM. 

- Creació de l’Equip BIM i selecció de la Consultoria. 

- Definició de l’estratègia d’implementació: Mètode i Software. 

- Implementació BIM en les primeres divisions. 

- Implementació BIM en la resta de les divisions. 
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- Seguiment de l’ús del BIM i dels seus KPIs. 

Els primers punts ja són una realitat en el si de l’empresa, el projecte es va presentar a l’alta 

direcció, la qual va mostrar una resposta molt positiva, donant el seu vistiplau del mateix. Es 

van aprovar uns pressupostos inicials i es va donar llibertat a l’equip de treball (escollit per 

aquests mateixos), per a utilitzar totes les eines necessàries per fer realitat aquesta iniciativa. 

Per altra banda, s’ha creat un equip de treball específic per aquest projecte BIM, que consta 

de 6 persones, per una banda està el cap del projecte i per altra el personal més tècnic, format 

per professionals de diferents àmbits relacionats amb la implantació (expert en BIM, personal 

de suport informàtic, experts en processos). A més a més, s’ha decidit confiar en la mateixa 

empresa consultora que ha dut a terme el projecte pilot anteriorment exposat, per a que duguin 

a terme la implantació BIM dins de l’empresa, sempre amb el suport de l’equip BIM intern. 

Els següents punts, referents a l’estratègia d’implantació, en altres paraules, el mètode 

d’implantació i el software escollit, es desenvolupen amb més profunditat en els següents 

apartats. Així com, el mètode de implementació dins de les diferents divisions de l’empresa i 

el mètode de seguiment. 

7.2. Softwares escollits 

Tal i com s’ha vist anteriorment, la casuística de l’empresa és bastant especial, fet que ha 

comportat escollir diferents softwares segons la divisió de la qual es tractés. En general, els 

softwares de planificació, eficiència i facility management són els mateixos ja que la demanada 

inicial sobre aquests és mínima. Un cop es vagin veient les necessitats específiques en 

aquests aspectes, ja es decidirà si interessa més canviar a altres softwares més específics. A 

continuació, es llisten els softwares escollits per a cada divisió amb les seves respectives 

justificacions. 

Cal indicar que per a totes les divisions, s’utilitzarà el software Autodesk Navisworks com a 

visualitzador per a models 3D realitzats amb metodologia BIM, tant per models fets dins de 

l’empresa (per mostrar als clients), com per a models que el client envia en els casos de 

consultoria. 

Divisió de Gestió de Conques: 

Aquesta divisió realitza projectes relacionats amb la gestió hidrològica, presses i basses, 

consultoria, enginyeria i gestió dels espais fluvials, entre d’altres. 
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Els softwares escollits per aquesta divisió són: 

- 1D, 2D, 3D: Autodesk Revit 

- 4D, 5D: Vico Office 

- 6D, 7D: Manhattan  

En primer lloc, s’ha escollit el software 3D Autodesk Revit, perquè els projectes que 

normalment realitza aquesta divisió no impliquen grans obres d’enginyeria específica, és a dir, 

amb un software intuïtiu i que tingui solucions per a obres civils ja es cobreixen totes les 

necessitats. Al cap i a la fi, es tracta de projectes on s’han de dissenyar estructures de 

contenció fluvial, estructures de presses (amb la seva maquinària intrínseca), entre d’altres. 

Per altra banda, s’ha escollit el software Vico Office per a la gestió del 4D i 5D, ja que es tracta 

d’una plataforma de planificació i gestió de costos que es pot connectar amb qualsevol 

software BIM i amb molts softwares que no es troben en l’entorn BIM. Es tracta d’un software 

que permet realitzar mesuraments ràpids, exactes i actualitzats, per la qual cosa es converteix 

en el software ideal per al control de costos i la planificació dels projectes d’aquesta i totes les 

altres divisions d’AQT. 

Per acabar, el software escollit per al 6D i 7D, ha estat Manhattan, ja que té una experiència 

contrastada en empreses de renom i cobreix totes les necessitats que la divisió pot tenir en 

aquest aspecte. A part de que el distribuïdor d’aquest software té seu a Barcelona i un llarg 

recorregut en el món BIM. 

Divisió d’Aigua Urbana i Xarxes: 

Aquest departament realitza projectes relacionats amb cartografia i planificació, projectes 

d’infraestructura i obra hidràulica, gestió de xarxes i d’actius. 

Destaquem així els següents softwares que s’aplicaran en aquesta divisió: 

- 1D, 2D, 3D: Intergraph Cadworx fieldPIPE, Autodesk Revit 

- 4D, 5D: Vico Office 

- 6D, 7D: Manhattan 

Per una banda, s’han escollit els softwares Intergraph Cadworx fieldPIPE i Autodesk Revit per 

a la gestió del 3D, tant de la geometria com els càlculs. El primer dels dos softwares té un 

mòdul especialitzat en xarxes de canonades, que resulta molt interessant i fàcil d’utilitzar i 

adaptar a les necessitats dels projectes de la divisió. En canvi, el segon és una eina molt 

potent per a obra civil i infraestructures, ja que, encara que la majoria dels projectes estiguin 

relacionats amb la gestió de les xarxes, també hi ha parts d’aquests que necessiten d’obra 

civil, com pot ser la construcció de lloses de formigó, pous, arquetes de bombeig, arquetes de 
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registre, arqueta de control i/o de presa mostres casetes per sala elèctrica/de 

control/laboratori, bancades per recolzament d’estructures, bancades de Bombes, bancades 

de Tancs, etc. 

Conseqüentment, amb l’objectiu d’aconseguir que els professionals treballin de manera 

col·laborativa i eficient, s’ha escollit el software Vico Office. No només s’encarrega d’optimitzar 

la planificació i la gestió dels costos d’un projecte, sinó que, a més garanteix una dinàmica de 

treball més integral i fluida. 

Finalment, el software Manhattan, és una eina de treball que potenciarà la realització per part 

de l’empresa, de la gestió del 6D i 7D. D’aquesta manera, es facilitarà l’accés a la informació 

de la instal·lació ja construïda, des dels plànols de les instal·lacions en servei, fins a les dates 

de les últimes revisions. 

Divisió de Tractament d’Aigües: 

Aquest sector, s’encarrega del disseny i la construcció de plantes de tractament, enginyeria 

de disseny, assistència tècnica i consultoria, tecnologies innovadores que promoguin 

l’economia circular o l’operació i manteniment de plantes industrials.  

Així doncs, s’han escollit els següents softwares: 

- 1D, 2D, 2D: Intergraph Cadworx Plant Design Suite 

- 4D, 5D: Vico Office 

- 6D, 7D: Manhattan  

En primer lloc, s’ha escollit el software Intergraph Cadworx Plant Design Suite per al modelat 

en 3D, ja que aquest té un mòdul especialitzat en plantes industrials, tant de tractament 

d’aigües residuals com d’altres residus. La interfase del programa és molt útil i intuïtiva, resulta 

molt adequada per el tipus de projecte que normalment realitza aquesta divisió, ja que es 

tracta del disseny i construcció de plantes de tractament, o consultoria sobre com millorar 

l’eficiència d’aquestes. 

Tenint en consideració tots els softwares existents al mercat, destaquem l’eina Vico Office per 

sobre d’altres dedicades a la gestió del 4D i 5D. Aquesta solució BIM, empra plug-ins per 

transferir un model i les seves dades associades, directament del software natiu a Vico Office. 

Així doncs, ofereix una gestió centralitzada i molt visual de la planificació i gestió de costos del 

projecte. 
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Per acabar, el software Manhattan ha sigut reconegut com a líder en sistemes de gestió 

integrada d’instal·lacions [10], és per aquest motiu que és el software que més s’adapta a les 

necessitats de la Divisió de Tractament d’Aigües. 

Divisió de Sistemes de Control: 

Aquesta divisió, executa projectes referents a l’automatització i el control remot, 

instrumentació de monitorització i control o l’assessorament i la gestió en telecomunicacions 

sense fils. 

Conseqüentment, s’han seleccionat les següents eines de treball: 

- 1D, 2D, 3D: Autodesk Revit 

- 4D, 5D: Vico Office 

- 6D, 7D: Manhattan  

Principalment, s’ha escollit el software Autodesk Revit per a la gestió del modelat 3D perquè, 

tal i com passa en la Divisió de Gestió de Conques, els projectes realitzats per aquesta no 

tenen una enginyeria específica que necessiti d’un software especialitzat. En quest cas es 

tracta de projectes on en contades ocasions s’han de dissenyar edificis o instal·lacions per a 

protegir els elements de control. 

A més a més, es comptarà amb el programa Vico Office, amb la finalitat de treballar 

específicament en els àmbits 4D i 5D. Aquesta plataforma, és idònia per aquest sector, ja que 

ofereix la possibilitat d’adaptar-se a les necessitats de l’usuari, la fase del projecte i les tasques 

més específiques o pròpies del projecte. 

En definitiva, per l’aplicació del 6D i 7D s’emprarà el software Manhattan. Aquest, proporciona 

un espai que facilita el control i conseqüent reducció de costos, a l’hora de realitzar el 

manteniment integral d’una instal·lació ja construïda. 

Divisió de Llots i Biomassa: 

Aquesta divisió realitza projectes relacionats amb la deshidratació avançada, assecat i 

valorització energètica de llots i biomassa o recuperacions de nutrients. 

Els softwares escollits per aquesta divisió són: 

- 1D, 2D, 3D: Autodesk Revit 

- 4D, 5D: Vico Office 

- 6D, 7D: Manhattan  
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En primer lloc, s’ha escollit el software Autodesk Revit per a la gestió del modelat 3D perquè, 

tal i com passa en altres divisions vistes amb anterioritat, els projectes realitzats per aquesta 

no tenen una enginyeria específica que necessiti d’un software especialitzat. En quest cas es 

tracta de projectes on en contades ocasions s’han de dissenyar edificis o instal·lacions per a 

protegir els elements tecnològics utilitzats. 

Un altre punt important, és l’aplicació del software Vico Office, que serà l’encarregat de portar 

a terme la gestió dels models 4D i 5D. Aquesta solució BIM, ofereix estimacions de dades, la 

inclusió de mesuraments realitzats en altres plataformes, la planificació concreta del pla 

constructiu del projecte, així com altres dades de caràcter rellevant. 

En última instància, s’implementarà el programa Manhattan en el 6D i 7D. Aquest, destaca pel 

seu servei al consumidor, ja que un 85% del seu volum de negoci està focalitzat únicament 

en l’atenció personalitzada dels seus clients [11]. La interfície d’usuari, té com a objectiu 

principal identificar les millors opcions per així poder extreure el màxim valor afegit de 

solucions per a la cadena de subministrament. 

Divisió d’Energia: 

Aquesta divisió es centra en projectes relacionats amb auditories energètiques, càlcul de la 

petjada de carboni, certificacions energètiques per edificis, compra d’energia o projectes 

d’energia renovable. 

Els softwares escollits per aquesta divisió són: 

- 1D, 2D, 3D: Autodesk Revit 

- 4D, 5D: Vico Office 

- 6D, 7D: AECOsim Energy Simulator 

En primer lloc, el software escollit per al modelat 3D ha estat l’Autodesk Revit, ja que és molt 

útil a l’hora de visualitzar els models BIM, i permet la interconnectivitat amb qualsevol altre 

software relacionat amb la metodologia BIM. Al tractar-se d’una divisió enfocada a les 

auditories i les certificacions energètiques, en els seus projectes pràcticament no hi ha obra 

civil ni s’han de dissenyar mòduls específics, per la qual cosa amb aquest software podran 

cobrir totes les seves necessitats. 

De manera paral·lela, s’ha seleccionat Vico Office, ja que entrega una dinàmica BIM integrada, 

destinada a projectes d’enginyeria i construcció. Aquesta eina, millora la predictibilitat, redueix 

el marge de risc i mostra una gran varietat de modes de visualització molt sofisticats. A més a 
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més, s’ha tingut en compte la opinió de contractistes habituals d’aquest software, que 

asseguren que aquesta eina ha sigut de gran rellevància a l’hora d’impulsar els seus projectes 

BIM. 

Per concloure, el software escollit per al 6D i 7D ha estat AECOsim Energy Simulator, en 

aquest cas la divisió té una forta activitat en aquestes dimensions, ja que principalment tracta 

temes d’eficiència energètica en diferents instal·lacions, per aquesta raó s’ha optat per un 

software centrat específicament en la gestió energètica d’edificis. 

Divisió de Tecnologies de Xarxes: 

Aquesta divisió realitza projectes relacionats amb la inspecció i detecció de canonades, 

assistència i consultoria tècnica per a renovació de xarxes, rehabilitació i substitució de 

canonades mitjançant tecnologies sense rasa o la neteja de xarxes mitjançant gel líquid. 

Els softwares escollits per aquesta divisió són: 

- 1D, 2D, 3D: Intergraph Cadworx fieldPIPE, Autodesk Revit 

- 4D, 5D: Vico Office 

- 6D, 7D: Manhattan  

Per una banda, s’han escollit els softwares Intergraph Cadworx fieldPIPE i Autodesk Revit per 

a la gestió del 3D, tant de la geometria com els càlculs. El primer dels dos softwares té un 

mòdul especialitzat en xarxes de canonades, que resulta molt interessant i fàcil d’utilitzar i 

adaptar a les necessitats dels projectes de la divisió. En canvi, el segon és una eina molt 

potent per a obra civil i infraestructures, ja que, encara que la majoria dels projectes estiguin 

relacionats amb la gestió de les xarxes, també hi ha parts d’aquests que necessiten d’obra 

civil, com pot ser la construcció d’una caixa per protegir un intercanviador o un punt de control 

de canonades, etc. 

Seguint la línia de les altres divisions, també ens hem decantat per la utilització del software 

Vico Office, en la gestió dels models 4D i 5D. No només ofereix als equips de projecte, la 

flexibilitat de poder-se especialitzar en les seves disciplines, sinó que, permet la coordinació i 

ràpida visualització dels avanços dins del projecte, per part dels agents interessats. 

Per concloure, s’ha seleccionat el software Manhattan per a la gestió dels models 6D i 7D. 

Una de les raons principals, és el servei que ofereix als seus clients, que comprèn la inclusió 

d’un consultor tècnic a l’hora d’implantar les seves solucions en una empresa. D’aquesta 

manera, el consultor es familiaritza amb el sistema de disseny propi del client, per tal 

d’extreure el màxim rendiment. 
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Divisió de Drenatge Urbà: 

Aquesta divisió realitza projectes relacionats amb la planificació de sistemes de sanejament i 

drenatge urbà, enginyeria i projectes de col·lectors, basses, tancs de turmenta i estructures 

hidràuliques, implementació de sistemes tecnològics, assistència a l’operació avançada i 

manteniment de sistemes de drenatge urbà, entre d’altres. 

Els softwares escollits per aquesta divisió són: 

- 1D, 2D, 3D: Autodesk Revit 

- 4D, 5D: Vico Office 

- 6D, 7D: Manhattan  

En primer lloc, s’ha decidit apostar pel software Autodesk Revit per al modelat en 3D dels 

projectes, ja que aporta molts avantatges respecte a altres softwares similars. Per una banda, 

aquesta divisió no necessita un mòdul específic ja que els projectes que realitza estan més 

relacionats amb la revisió d’infraestructures ja construïdes. Per altra banda, aquest software 

aporta millores en la creació de dissenys arquitectònics i d’obra civil, facilita el treball 

col·laboratiu de manera optimitzada, redueix al mínim els errors de coordinació i treballa amb 

un únic model 3D. 

Un dels principals motius pel que s’ha tornat a seleccionar el programa Vico Office per al 4D i 

5D, és l’estreta integració entre la geometria del model i les quantitats, cost i cronograma del 

projecte de construcció. D’aquesta manera, cada vegada que es realitza un canvi sobre el 

disseny, el pla temporal i les estimacions són automàticament actualitzats. Tenint en compte 

que en l’àmbit de la construcció això succeeix de manera habitual, la selecció d’aquesta eina 

produiria un estalvi de temps considerable. 

En darrer terme, per a tot el referent al modelat 6D i 7D, comptarem amb l’ajuda de la 

plataforma Manhattan. Aquesta, es converteix en un actiu estratègic per l’empresa, ja que és 

una de les tecnologies més innovadores del mercat. A més a més, ofereix solucions 

avançades per proporcionar un punt de vista integral de totes les necessitats de manteniment 

del projecte. 

Divisió de O&M: 

Aquesta divisió realitza projectes relacionats amb l’operació i manteniment d’instalacions de 

tractament d’aigües dels sectors industrial i terciari per al mercat no urbà, assistència tècnica, 
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modelització de processos de tractament biològic d’aigües residuals industrials, gestió del 

servei d’aigua per a comunitats de regants, entre d’altres. 

Els softwares escollits per aquesta divisió són: 

- 1D, 2D, 3D: No aplica 

- 4D, 5D: Vico Office 

- 6D, 7D: Manhattan  

En aquest cas, no s’ha escollit cap software per al modelat 3D i 4D, ja que en aquesta divisió 

no es fan projectes de modelat o disseny. En canvi, es dona una activitat d’interacció i 

comprensió dels actius d’una planta, per tal de desenvolupar les tasques d’operació i 

manteniment. Així doncs, serà suficient un software de visualització de plantes, el qual ja s’ha 

comentat a l’inici d’aquest apartat, serà el Navisworks.  

Vico Office, proporciona les eines que necessitem per aquesta divisió, és per això que el 

modelat 4D i 5D es realitzarà amb aquest. Entre les aplicacions més destacables, subratllem 

la inclusió d’un visualitzador en temps real del procés constructiu del projecte, fent molt més 

visual l’entrega final al client. 

Finalment, per poder facilitar els processos de manteniment 6D i 7D, el software Manhattan, 

també passarà a formar part del àbac de programari de la divisió. Com a tal, la interfase 

incorpora tecnologia compatible amb dispositius mòbils (ja siguin smartphones o tablets) amb 

l’objectiu de poder controlar el teu espai des de qualsevol ubicació.  

7.3. Timeline d’implantació 

Un dels punts importants al realitzar una implantació d’una nova metodologia de treball, és 

definir un bon timing perquè les activitats normals de l’empresa no es vegin molt afectades 

mentre les dues metodologies conviuen. Per aquesta raó, s’ha decidit fer una implantació 

esglaonada, començant per les divisions on més impacte tindrà el canvi als softwares BIM i  

anant afegint progressivament les altres. 

Tal i com hem vist en el punt anterior, les divisions més afectades pel canvi són la divisió de 

Tractament d’Aigües, la divisió de Tecnologies de Xarxes i la divisió d’Aigua Urbana i Xarxes. 

Aquestes tres divisions són les que iniciaran primerament el procés d’implantació, agafant així 

un equip de treball per cadascuna d’elles i posteriorment, introduint la resta. Això es pot veure 

clarament en la figura 7.1 que es mostra a continuació. 
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Divisió de Gestió de Conques

15/08/2016 16/08/2018
01/10/2016 01/01/2017 01/04/2017 01/07/2017 01/10/2017 01/01/2018 01/04/2018 01/07/2018

Divisió d’Aigua Urbana i Xarxes

Divisió de Tractament d’Aigües

Divisió de Sistemes de Control

Divisió de Llots i Biomassa

Divisió d’Energia

Divisió de Tecnologies de Xarxes

Divisió de Drenatge Urbà

Divisió de O&M

 

Tal i com s’observa a la figura anterior, el projecte d’implantació dels softwares BIM 

començaria el 15 d’agost de 2016 en les tres divisions anteriorment citades i es prolongaria 

durant 24 mesos, fins al 16 d’agost de 2018, introduint cada dos mesos una nova divisió a la 

metodologia BIM. Tal i com es pot apreciar a la figura, es preveu que la implantació en cada 

una de les divisions tingui una durada d’uns 18 mesos, des de l’inici amb un equip de treball, 

fins al moment en que tots els professionals que integren la divisió estiguin formats i treballin 

en base als nous softwares. 

Evidentment, s’ha de tenir en compte que tot i haver fixat un termini de temps específic, poden 

sorgir inconvenients que retardin la consecució dels objectius (plasmats en la figura anterior). 

No obstant, ja s’ha tingut en compte un període aproximat d’uns dos mesos de marge per a 

cada divisió, per a poder fer front a aquests sense que es produeixin demores en el timing. 

Cal remarcar, però, que la data final, indica el moment en que tots els nous projectes que 

realitzi una divisió es facin amb metodologia BIM. Tanmateix, això no significa que tots els 

professionals hagin estat formats al 100% en aquests softwares o que hi hagi una estructura 

completa girant al voltant del BIM. 

7.4. Formació 

Al tractar-se d’una metodologia de treball completament nova, els professionals que l’hauran 

d’utilitzar no estan habituats ni tenen un coneixement profund com per a extreure el màxim 

partit d’elles. És per aquest motiu, que un dels puntals de la implantació ha de ser la formació 

dels equips de treball en les metodologies BIM i els softwares específics que cada un ha 

d’utilitzar. 

Figura 7.1. Timeline implantació BIM 

- Fig. 7.1 Carácter 
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Conseqüentment, s’ha confeccionat un pla específic de formació per a les diferents divisions 

i professionals que les integren. Així doncs, s’ha diferenciat entre usuaris puntuals (aquells 

que en el seu dia a dia no hauran d’utilitzar els softwares BIM, només en algunes ocasions 

per a revisar o visualitzar els models 3D) i usuaris habituals (aquells que utilitzaran BIM a diari, 

ja sigui per a modelar, introduir característiques del disseny o qualsevol altre procediment).  

A nivell formatiu, el pla consta d’una formació inicial i general per a tots els professionals de 

l’empresa. Aquesta té com a objectiu assolir un coneixement bàsic de la metodologia BIM, les 

seves utilitats i aplicacions dins dels seus departaments, així com també per a presentar el 

projecte d’implantació dins de l’empresa, que es coneguin els timings, la metodologia 

d’implantació i es resolguin tots els dubtes que puguin sorgir al respecte. 

La segona part, ja comença a ser més específica, ja que al fer-se la implantació de manera 

esglaonada, també ho serà la formació. Es començarà pels equips de treball inicials de les 

divisions de Tractament d’Aigües, Aigua Urbana i Xarxes i Tecnologies de Xarxes. Aquests 

equips rebran una formació específica en els softwares que hauran d’utilitzar, cada una de les 

formacions serà d’unes 40 hores amb treball específic a realitzar pels tècnics fora de l’horari 

de formació. D’aquesta manera, s’aconsegueix un major arrelament dels coneixements 

(enfrontar a cada professional amb un repte fa que interioritzi de forma més eficaç el 

procediment de solució) i les hores dedicades dins de l’horari laboral són menors, fet que 

ajuda a continuar amb el normal funcionament de l’empresa. 

Un cop es vagin introduint més equips de treball i més divisions a la implantació s’aniran 

donant formacions específiques en els softwares que requereixin fins arribar a inicis/mitjans 

de 2018 amb tot el personal format. 

No obstant això, un cop acabada la implantació de la metodologia BIM i impartides totes les 

hores de formació previstes inicialment, s’haurà de continuar fent un exercici constant de 

formació. Les metodologies BIM són eines vives, en constant desenvolupament i evolució, per 

la qual cosa serà necessari continuar formant als professionals al llarg de la seva vida 

professional, per a poder aprofitar totes les novetats i actualitzacions i fer que l’empresa sigui 

líder i referent en els softwares BIM.  

7.5. Pressupost d’implantació 

Al tractar-se d’una proposta d’implantació, aquesta figura mostra una aproximació del 

pressupost, tenint en compte els softwares escollits i les necessitats de formació detectades 

amb anterioritat. 

Cal matisar un aspecte de la taula que es mostra a continuació, en la tercera columna, que té 

per nom “Núm.”,  en els apartats de software i manteniment, es refereix al número de llicències 
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del producte. Mentre que, en l’apartat formació, es refereix a les hores destinades, i en l’apartat 

hardware, a les unitats d’aquest. 

 

El pressupost de la figura 7.2, consta de 4 parts ben diferenciades, la primera d’elles és la 

compra de les llicències de software, cal matisar que totes les llicències són del tipus flotants 

(llicències que poden ser utilitzades per diferents usuaris, l’única limitació és que només pot 

haver un usuari connectat  al mateix temps). Tot seguit, apareix el cost de les hores de 

formació per a cada tipus de software, en aquest apartat s’han tingut en compte totes les hores 

de formació que es duran a terme en la implantació, tal i com s’explica a l’apartat 7.4 d’aquest 

punt. 

L’últim punt, és el cost del manteniment dels softwares, el qual inclou assistència tècnica 24 

hores, manteniment del software i qualsevol actualització que es realitzi, és un cost que no 

està inclòs en el preu de les llicències ja que d’aquesta manera només cobriria algunes 

actualitzacions i assistència tècnica en horari laborable. Al tractar-se d’una metodologia 

completament nova, es vol tenir el màxim seguiment per part dels distribuïdors per a 

Núm. Preu Total

Autodesk Navisworks 8 7.370,00 € 58.960,00 €   

Autodesk Revit 5 7.345,00 € 36.725,00 €   

Vico Office 8 7.370,00 € 58.960,00 €   

Manhattan 8 6.250,00 € 50.000,00 €   

Intergraph Cadworx fieldPIPE 6 5.750,00 € 34.500,00 €   

Intergraph Cadworx Plant Design Suite 4 8.600,00 € 34.400,00 €   

AECOsim Energy Simulator 2 4.555,00 € 9.110,00 €     

Autodesk Navisworks 200 50,00 €      10.000,00 €   

Autodesk Revit 350 50,00 €      17.500,00 €   

Vico Office 300 45,00 €      13.500,00 €   

Manhattan 300 45,00 €      13.500,00 €   

Intergraph Cadworx fieldPIPE 400 60,00 €      24.000,00 €   

Intergraph Cadworx Plant Design Suite 400 60,00 €      24.000,00 €   

AECOsim Energy Simulator 300 55,00 €      16.500,00 €   

BIM general 100 45,00 €      4.500,00 €     

Ampliació memòria RAM 100 50,00 €      5.000,00 €     

Canvi d'ordinador 27 1.500,00 € 40.500,00 €   

Autodesk Navisworks 8 150,00 €    1.200,00 €     

Autodesk Revit 5 150,00 €    750,00 €        

Vico Office 8 200,00 €    1.600,00 €     

Manhattan 8 200,00 €    1.600,00 €     

Intergraph Cadworx fieldPIPE 6 350,00 €    2.100,00 €     

Intergraph Cadworx Plant Design Suite 4 350,00 €    1.400,00 €     

AECOsim Energy Simulator 2 200,00 €    400,00 €        

TOTAL 460.705,00 € 

Material

Cost Formació 

Cost Software

Cost Manteniment

Cost Hardware

Figura 7.2. Pressupost implantació BIM 

- Fig. 7.2 Carácter 
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solucionar qualsevol inconvenient en el menor temps possible, per aquesta raó es contracta 

un manteniment especialitzat que té un cost fix anual. 

Cal diferenciar entre el que són despeses puntuals i el que són despeses recurrents, ja que 

tenen un cost sobre el pressupost del projecte específic i els ràtios d’amortització són diferents. 

Per una banda tenim el cost en hardware i en formació, que són despeses puntuals, encara 

que al llarg dels propers anys sempre s’hauran de revisar els equips de hardware i s’hauran 

de realitzar formacions, aquestes ja seran de caràcter més esporàdic i amb unes quanties 

molt inferiors a les inicials. Per altra banda, les despeses recurrents conten tant les llicències 

de software, que s´han de renovar cada 3 anys, com el cost de manteniment d’aquestes, que 

és una despesa anual. 

Si ens fixem en les diferències puntualitzades en el paràgraf anterior, podem observar que del 

pressupost total de 460.705 €, el pressupost referit a un cost puntual (hardware + formació) 

esdevé 169.000 €, el qual significa un 37% de la inversió. Mentre que el 63% restant suposa 

el cost recurrent, el qual s’anirà repetint cada cert temps (depenent dels anys de vida de les 

llicències) i suposa 291.705 €.  

 

Per altra banda, cal profunditzar més en el cost recurrent del projecte, si bé suposa un 

percentatge molt alt d’aquest pressupost, s’ha de tenir com a perspectiva la simultaneïtat amb 

altres softwares de disseny ja existents. Actualment, l’empresa té una despesa d’uns 160.000 

€ anuals, en llicències de softwares relacionats amb la metodologia tradicional, les quals 

desapareixeran  al fer la transició a BIM. Inicialment, aquesta simultaneïtat serà d’un 50%, fins 

arribar en els propers anys al mínim. D’aquesta manera, el cost real recurrent descendeix de 

manera dràstica, essent d’aproximadament 100.000 € anuals, força menor que amb la 

metodologia tradicional. 

Al tractar-se d’una implantació esglaonada en el temps, el pressupost també ho haurà de ser. 

En la figura 7.2 es pot observar el pressupost total per el període de 2 anys que dura la 

implantació, mentre que a la figura 7.3 es pot diferenciar el pressupost dividit en 4 fases, 

perquè no es tracta d’una inversió lineal en el temps. Per aquesta raó i per a que consti en els 

balanços comptables de l’empresa, s’ha decidit fer aquesta divisió, que lliga amb les dates 

més significatives del projecte (la fase 1 i 4 corresponen a l’inici i final del projecte i les altres 

dues a l’inici de l’any comptable de l’empresa). 

Concepte Fase 1 (1/09/16) Fase 2 (1/01/17) Fase 3 (1/01/18) Fase 4 (15/08/18) TOTALS

Cost Software 85.000,00 €       65.885,00 €       65.885,00 €       65.885,00 €         282.655,00 € 

Cost Formació 30.875,00 €       30.875,00 €       30.875,00 €       30.875,00 €         123.500,00 € 

Cost Hardware 11.375,00 €       17.062,50 €       17.062,50 €       -  €                    45.500,00 €   

Cost Manteniment -  €                  2.000,00 €         3.525,00 €         3.525,00 €           9.050,00 €     

SUBTOTALS 127.250,00 €     115.822,50 €     117.347,50 €     100.285,00 €       460.705,00 € 

Figura 7.3. Pressupost per fases 

- Fig. 7.3 Carácter 
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7.6. Seguiment de l’ús del BIM i dels seus KPIs 

Per últim, com a tot projecte empresarial, hi ha d’haver un seguiment específic del seu ús per 

observar el seu progrés i  veure si la inversió ha estat oportuna. A través dels KPIs (Key 

Performance Indicators), podrem fer un balanç sobre l’ús de la metodologia BIM. 

Per tal d’obtenir els KPIs, cal entendre els inputs i outputs de l’organització, així com els 

resultats desitjats. A més a més, aquests KPIs han d’estar estretament lligats als objectius 

d’alt nivell de l’empresa. Per tal d’obtenir els millors KPIs, ens hem de preguntar el següent: 

- Motiva el KPI el comportament correcte? 

- Es pot mesurar el KPI? 

- És el mesurament d’aquest KPI assequible (rendible)? 

- És el valor objectiu assolible? 

- Són els factors que afecten a aquest KPI controlats? 

- És significatiu el KPI? 

Un cop s’han tingut en compte els anteriors punts, es poden identificar els KPIs més 

significatius per a l‘empresa, en el nostre cas seran: 

- Hores dedicades per tècnic i projecte: és possible comparar el rati treballador-hores 

per projecte amb metodologia tradicional o metodologia BIM. 

- Cash Flow: és important comparar la rapidesa amb que la rendibilitat diària augmenta, 

fet que permet complir amb les obligacions i protegir el futur de l’empresa. 

- Licitacions guanyades amb BIM: comparació entre el percentatge de concursos 

guanyats amb la nova metodologia vers la tradicional. 

- Satisfacció del client: al utilitzar BIM, es pot arribar a un enteniment més profund de 

les necessitats del client, realitzant així un producte que tingui la total acceptació per 

la seva part. 

- Habilitats i desenvolupament dels treballadors: l’acceptació de la metodologia per part 

del personal intern, així com la seva interiorització i el creixement a nivell formatiu són 

aspectes claus en la implementació. 

Seguint aquests KPIs, es pot fer una avaluació continuada del procés d’implementació dels 

softwares BIM en l’empresa. El procediment a seguir, girarà entorn una reunió entre els caps 

de cada divisió amb una freqüència mensual, amb l’objectiu de monitoritzar les fluctuacions i 

el progrés intern de l’empresa dins la metodologia BIM. 
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Conclusions 

Al llarg del present projecte, s’han anat abordant diferents aspectes de les tecnologies BIM, 

s’ha arribat a un coneixement suficient, com per a poder analitzar i extreure unes conclusions 

bastant acurades del que representa la metodologia BIM i el que comporta la implantació 

d’aquesta en una empresa. 

M’agradaria dividir les conclusions en dos grans grups, per una banda les conclusions extretes 

de l’estudi teòric de la tecnologia BIM i, per altra banda les conclusions del projecte 

d’implantació a l’entorn empresarial i el cas pràctic utilitzat. 

Conclusions de l’estudi teòric de les tecnologies BIM: 

- Existeix un únic model virtual del projecte, contenidor únic de tota la informació, 

impedint així que hi hagi informació duplicada o incoherent entre documents. 

- La informació està sempre actualitzada i a l’abast de tots els agents intervinents, 

facilitant així la col·laboració entre ells. 

- El disseny paramètric facilita el treball, doncs els objectes contenen més informació de 

la que veiem a simple vista i, a més, qualsevol canvi s’actualitza en totes les vistes i 

documents. 

- L’intercanvi d’informació amb programari BIM és més senzill a través de formats de 

interoperativitat, encara que a dia d’avui encara s’està desenvolupant. 

- BIM permet anticipar-se a la presa de decisions, doncs es preveuen els conflictes entre 

elements constructius i fins i tot instal·lacions en el model virtual, abans de construir-

ho, disminuint així l’impacte que tindria el canvi en fases posteriors del procés. 

- El fet de tenir un model 3D facilita l’enteniment del projecte pels qui no ho han 

dissenyat, facilitant així la relació entre el client i els projectistes, enginyers o altres 

agents que intervenen en la construcció del projecte. 

Conclusions del projecte d’implantació: 

- La situació actual porta a un inevitable canvi cap a la metodologia BIM, degut a les 

noves normatives espanyoles. 

- Cal fer un exercici de conscienciació en el si de l’empresa, per tal que la implantació 

tingui la màxima prioritat. Actualment ens trobem amb força dificultats de mobilització 

i conscienciació del personal intern.  

- Tot i la diversitat de departaments i la limitada col·laboració entre ells, el canvi a BIM 

provocarà un treball en equip en el futur. 



Proposta d’Implementació dels Softwares BIM en un Entorn Empresarial Pàg. 109 

 

- Al ser una metodologia viva i en constant evolució, la implantació haurà d’anar seguida 

d’una constant formació i evolució dels softwares i professionals de l’empresa. 

- La implantació BIM permetrà una reducció dels costos dels projectes, fent que 

l’empresa sigui més competitiva dins el mercat espanyol i estranger. 

- Existeixen dificultats a l’hora de lligar la inversió a realitzar amb el programa 

d’inversions del departament de IT de l’empresa. 

- El procés d’aprenentatge depèn molt de les persones i del seu grau d’implicació amb 

la nova metodologia, ens trobem amb personal molt habituat a la metodologia 

tradicional i que és reticent al canvi. 

- En una primera fase, el client no sempre està disposat a invertir més capital per 

projectes modelats en BIM, encara que a la llarga aquest sigui obligatori per normativa. 

En definitiva, com s’ha pogut verificar al llarg del present PFC, la tecnologia BIM millora la 

tradicional metodologia CAD en nombrosos aspectes i principalment els referents a la gestió 

de la informació. La metodologia BIM, redueix considerablement el temps invertit i la despesa 

econòmica, ajustant-se molt més al pressupost i al calendari inicialment previst, reduint el grau 

d’incertesa i augmentant la productivitat del sector. 

M’agradaria afegir que, havent comprovat els avantatges que BIM aporta, el canvi de 

metodologia sembla inevitable. No obstant això, BIM integra diverses disciplines i nombrosos 

agents intervinents pel que ha d’haver un compromís i una voluntat de canvi per part de tots. 

Com tot canvi, es necessita un temps d’adaptació i BIM suposa un canvi de mentalitat 

important, encara que serà necessari per a qualsevol obra pública en la Unió Europea en un 

futur immediat, així com en molts altres països d’arreu del món, pel que el canvi i l’adaptació 

hauria de ser el més aviat possible. 

Personalment, la realització d’aquest PFC ha estat molt satisfactòria i enriquidora. D’una 

banda, m’ha permès conèixer millor la tecnologia i les eines BIM, de les quals havia sentit a 

parlar i havia utilitzat en alguna ocasió (encara que fora d’un entorn col·laboratiu). D’altra 

banda, ha suposat una oportunitat per apropar-me a la realitat del món laboral en el sector de 

la construcció/enginyeria. 

Finalment, espero que el present treball hagi ajudat a donar a conèixer aquesta metodologia 

i que des de la universitat es potencií perquè entre tots puguem revitalitzar i millorar tant el 

sector de la construcció i industrial com el de l’enginyeria d’obra civil i enginyeria industrial. 

Per aquesta raó, seguiré formant-me i encaminant la meva trajectòria professional en aquest 

sentit, per a poder fer projectes de més envergadura i qualitat en un futur. 
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