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INFORME D’OPORTUNITATS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EL BIM I LES NOVES STARTUPS

ANTECEDENTS

El CAATEEB just a l’inici de la crisi del sector al 2009, va realitzar un estudi d’oportunitats del sector de 

la construcció que pretenia donar llum a possibles emprenedors en àmbits emergents generadors 

d’oportunitat en temps de crisi. Ara que el sector mostra símptomes de recuperació es planteja de 

nou, amb aquest informe, presentar possibles oportunitats en el ressorgir de la crisi després d’un llarg 

període de caiguda del sector i de l’economia en general.

El sector de la construcció transita cap un nou marc conceptual que requereix de nous requeriments i 

capacitats tecnològiques, socials, econòmiques i mediambientals. La construcció apareix lligada a 

nous conceptes com la innovació, la sostenibilitat, rehabilitació i manteniment, i les noves tecnologies 

aplicades al disseny i construcció arquitectònica i urbanística, la industrialització i l’eficiència en la 

gestió de tot el procés. Nous conceptes que vinculen l’edificació i l’urbanisme, el cicle de vida de 

l’edificació, i les smart cities. Al voltant de tots aquests àmbits es parla de la gestió global de la 

informació, les xarxes de treball en col·laboració, i la transparència. Tots aquests conceptes junts 

generen un nou context de gestió de les relacions professionals que promou aquest canvi de 

paradigma.

Noves metodologies de treball com el BIM (Building Information Modeling) es manifesten com a 

catalitzadors del canvi, i obren noves oportunitats de treball dins del sector afectant a tots els agents 

que l’integren que han de competir en aquest nou context marcat pel canvi de paradigma. Al voltant 

del BIM, s’obrirà un ampli ventall de noves oportunitats per a emprenedors en les anomenades 

startups del sector construcció.

Aquest informe és el resultat de les conclusions d’una trobada d’experts del sector que coneixen la 

metodologia BIM, fent sinergia amb altres experts en el disseny, planificació i gestió del cicle 

d’edificació, inclosos alguns dels agents que formen part de la cadena de valor del procés immobiliari 

i constructiu.

Amb aquest informe es pretén donar pistes als professionals i al sector de les tendències i 

oportunitats que planteja el sector a partir de la incorporació de la metodologia BIM al sector, i en 

quins àmbits es poden generar oportunitats de negoci per a emprenedors a curt i/o mitjà termini.

OBSERVACIÓ IMPORTANT:

L’objecte no és definir oportunitats de negoci concretes, ni fer una anàlisi exhaustiva del sector, 

sinó apuntar línies i àmbits d’actuació generals on es poden trobar aquestes oportunitats, així 

com una certa prospectiva del sector en els propers anys, que ajudi a identificar i aflorar idees 

individuals o de grup a aquells emprenedors que es proposin desenvolupar una idea de negoci 

dins del sector o reorientar la seva activitat professional. 

1. Definir i analitzar els àmbits del cicle de l’edificació que es poden veure afectats per la implantació 

de les metodologies BIM al sector de la construcció.

2. Identificar quins canvis es poden produir en la forma de gestionar el procés d’edificació i en la 

cadena de valor del cicle de vida dels edificis, i a quins agents del procés els pot afectar i com.

3. Identificar necessitats de servei dels agents del sector a conseqüència de la implantació de la nova 

metodologia BIM, i quines poder ser generadores d’oportunitat de negoci a curt termini.

4. Definir exemples de models de negoci per a emprenedors que puguin ser objecte de noves 

startups en el sector de la construcció, resultat d’aquestes noves oportunitats.

5. Visionar aspectes que poden generar impacte en la innovació del sector i el seu procés 

d’industrialització i que poden ser generadors de negoci a mitjà i llarg termini.

a curt i/o mitjà termini.

Focus group d’experts del sector que coneguin la metodologia BIM fent sinergia amb experts en el 

disseny, planificació i gestió del cicle d’edificació, inclosos els agents que formen part de la cadena de 

valor del procés immobiliari i de la construcció.

• Ignasi Pérez Arnal. Arquitecte. Soci fundador BIM Academy

• Bernabé Farré i Oró. Arquitecte tècnic. Director de Zigurat

• Rafael Capdevila Becerra. Arquitecte tècnic. Barcelona architecture&engineering project BAEP

• Enric Heredia Campmany-Gaudet. Arquitecte tècnic. Consultor d’Estructures. Membre ACE

• Jordi Marrot i Ticó. Arquitecte tècnic. Cap Unitat Rehabilitació i Medi ambient. Àrea Tècnica CAATEEB

• Ezequiel Bellet Garcia. Arquitecte tècnic. Gerent de Prevenció de riscos Laborals de 

Infraestructures.cat. Membre comissió seguretat del CAATEEB 

• Joan Ignasi Gil Ferret. Arquitecte tècnic. Consultor BIM en SIMBIM™ SL

• Ioanna Alsasua. Arquitecte / BIM Expert / Master in Urban Management and Valuation en SIMBIM™ SL

• Josep Coll Amargant. Arquitecte tècnic. Construction manager & BIM manager. EiPM Enginyeria i 

Project management

• Eloi Coloma. Dr. Arquitecte. Professor de BIM i representació paramètrica a la UPC. Consultor de 

CAD, BIM i IT. Soci fundador de BuildingSmart Spanish Chapter.

Coordinació de l’informe: Ascensió Galvez. Directora de Serveis al Col·legiat del CAATEEB.
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INFORME D’OPORTUNITATS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EL BIM I LES NOVES STARTUPS

BASES PER A LA REFLEXIÓ

Part I. Reflexió de l’impacte de la metodologia BIM en el sector 
1. Quina evolució penseu que tindrà la implantació de la metodologia BIM al nostre sector al nostre 

país a curt termini, i com pot afectar en el ressorgir de la crisis del sector?

2. Quins són els actors que seran els impulsors i catalitzadors de la implantació del BIM en el sector, 

en quins àmbits i a quins agents penseu que afectarà a curt, mitjà i llarg termini?

3. Quins canvis penseu que es produiran en la concepció i disseny del projecte, en la gestió i 

producció de l’obra, en el manteniment i facility management de l’edifici?

4. Com penseu que afectarà en els tràmits d’autorització i controls de l’Administració Pública?

5. Quins canvis penseu que pot provocar en els fabricants i industrials que participen en el procés 

d’edificació?

6. Quin impacte pot tenir en els diversos àmbits de la construcció (nova, reforma, manteniment, usos 

a l’edificació, habitatge, locals, equipaments, terciari, etc.)?

7. Quines oportunitats planteja i quines amenaces pot representar per empreses i per professionals?

8. Quin paper té en la internacionalització del sector i la globalització dels mercats. I com pot afectar 

a la competitivitats d’empreses i professionals?

Part II. Identificar àmbit d’oportunitat i idees de negoci
1. Quina demanda de serveis provoca la necessitat d’implantació del BIM a empreses, despatxos 

professionals, fabricants, distribuïdors i industrials? Exemples.

2. Quins nous productes o serveis poden ser necessaris en les fases de projecte, construcció, venda, 

postvenda, explotació i manteniment? Exemples.

3. Quina demanda provoca la implementació del BIM en edificació existent? Exemples.

4. Quines sinergies es poden provocar amb altres sectors i professionals d’altres perfil fora del sector 

de la construcció?

5. Quin perfil ha de tenir l’emprenedor que vulgui crear empresa per oferir aquests serveis?
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INFORME D’OPORTUNITATS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EL BIM I LES NOVES STARTUPS

DEFINICIÓ

ORIGEN

IMPLANTACIÓ A EUROPA I ESPANYA

EL BIM (Building Information Modeling) és una nova metodologia de gestió de la informació del cicle 

de vida dels edificis. El anomenat modelat d’informació per a l’edificació és el procés de generació i 

gestió de dades de l’edifici durant el cicle de vida utilitzant software dinàmic en 3 dimensions i en 

temps real, que permet disminuir pèrdues i recursos en el disseny i construcció, i també, en 

l’explotació, manteniment, remodelació, i fins i tot, enderrocament o desconstrucció de l’edifici. 

Aquest procés de la informació inclou la geometria de l’edifici, les relacions espacials, la informació 

geogràfica i les quantitats i propietats del seus components. La gestió d’informació gràfica i resta de 

dades es poden interpolar a través de diverses plataformes informàtiques i aplicacions amb la fi de 

disposar d’informació integrada obtinguda a partir de la col·laboració dels agents i operadors del 

procés, facilitant la gestió integral.

Hi ha diversos punts de vista respecte a l’origen del BIM, i els seus creadors i propulsors fan 

referències al Building Description System de Charles Eastman com l’iniciador. I sembla que hi ha un 

cert consens que va ser Jerry Laiserin qui el va popularitzar com a terme de representació digital en 

els processos de construcció, amb l’objectiu d’intercanviar i interpolar informació en format digital. Es 

troben referències al 1975 al mètode de publicacions de Eastman, però no és fins al 1984 que es 

comença a aplicar en l’àmbit de l’arquitectura i construcció a EEUU, i al 1987 es troben referències 

pioneres de l’empresa húngara Graphisoft amb la implementació del Virtual Building amb el programa 

ArchiCAD. Autodesk l’aplicà al 2002 quan va comprar la companyia texana Revit Technology.

L’estudi realitzat per PauleyCreative sobre l’ús del sistema de modelat BIM a Regne Unit mostra un 

increment de la implementació d’aquesta tecnologia en tots els camps de l’edificació des del 2010, i 

que es produeix arran la directriu promoguda pel Govern Britànic que per l’any 2016 tots els projectes 

s’hauran d’entregar en format BIM. Segons una enquesta feta a uns 1.000 professionals, reconeix la 

imparable evolució de la metodologia en els projectes, el 94% dels enquestats van dictaminar un 

termini d’uns 5 anys perquè estigui totalment implantat en el sector.

La Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’utilitzar sistemes 

electrònics (és a dir, mitjans de comunicació i eines per modelar dades de l’edifici), en els processos 

de contractació d’obres, serveis i subministraments a partir del setembre del 2018. Aquesta directiva 

indica que els estats membres exigeixin l’ús d’eines de modelat electrònic de dades de les 

construccions (l’ús d’aquestes en les especificacions tècniques, fent referència a aquestes 

considerades des del cicle de vida i no només als costos directes de construcció).

A Espanya, és actualment un enfocament emergent en els processos de disseny, anàlisi, 

documentació i gestió relacionada amb l’arquitectura, l’enginyeria que revolucionarà la forma de 

concebre els projectes i la gestió dels edificis existents. Es poden trobar algunes experiències 

pioneres d’implantació per part de les institucions i administracions públiques, i iniciatives per a 

promoure la divulgació, la definició d’estàndards, la docència i formació, i grups de treball promoguts 

pel Ministeri de Foment. A Catalunya, algunes de les empreses públiques (Infraestructures.cat, BIMSA) 

han fet les seves primeres experiències pilot al 2014 i al febrer del 2015 a Barcelona, en el marc del 

congrés European BIM Summit, diverses institucions catalanes van signar i publicar una carta 

d’intencions i calendari d’objectius per a l’adopció del BIM per part dels agents que intervenen en les 

licitacions públiques.

La definició d’estàndards oberts es determina com a un dels principals reptes pel procés 

d’implementació del BIM. En aquests moments, buildingSMART Spanish Chapter i ITEC amb 

empreses, entitats i institucions ho estan treballant.

Estat de la implementació en el sector. Punts forts i febles
Els experts que han format part del grup de treball per a l’elaboració d’aquest informe reconeixen la 

transició necessària i imparable de la metodologia BIM en el sector, que qualifiquen com a canvi de 

paradigma del sector. 

El repte del sector és assolir la integració de la sostenibilitat, l’eficiència, en el concepte més ampli, 

tant pel que fa als edificis com als processos per a la gestió i construcció, la industrialització dels 

sistemes i materials, i la implementació de l’eficiència en la producció, execució i explotació dels 

edificis per l’efecte de la implementació del BIM, i també, de la metodologia de Lean Construction en 

el procés.

Valoren que l’impacte pot ser positiu en el reeixir de la crisi atès que pot ser un mitjà per aconseguir 

una millora de la productivitat del sector, l’increment de la transparència tan ben valorada en els 

moments actuals, i avantatges del treball en xarxa i de la globalització del mercat de serveis 

professionals a partir del model de gestió col·laborativa i a distància que permet el model.

Es consideren factors clau per facilitar el procés d’implantació del model BIM, els següents:

a) La determinació d’estàndards que facilitin la coordinació d’informació entre agents i aplicacions interpolables. 

b)  La definició de models organitzatius que facilitin el treball en col·laboració dels agents, l’adaptació 

dels aspectes contractuals i de les responsabilitats dels agents en el nou context.

c)  Adaptació de promotors, constructors i professionals als canvis de rol que pot demandar la nova 

metodologia i la modificació dels seus processos de treballs en cadascuna de les fases (disseny, 

producció i explotació).

d)  Visió global del cicle de vida dels edificis, amb l’alineació dels procediments i entregables a aquest 

enfocament.

e)  El paper dels grans contractadors i les administracions públiques en les licitacions com impulsors 

del model i els estàndards.

f) Impuls necessari de la divulgació i formació, i el paper de les entitats acadèmiques, professionals i 

empresarials.

g) Països amb dates límits d’aplicació 

h)  La posada en valor dels professionals que incorporin el BIM, reconeixent la vàlua de la conjunció 

de la seva experiència professional aplicada a aquesta disciplina,

i) La capacitat de treballar de forma ordenada seguint els propis criteris interns de cada organització i 

adaptar-los alhora a una sistematització imposada externament en benefici del projecte de BIM.

Barreres d’entrada
Per contra, s’identifiquen barreres d’entrada a la integració dels agents,i factors que poden provocar 

errors en l’entrada del mètode al sector. La immaduresa del mercat, que desconeix els usos de la 

metodologia, en un sector no habituat a models tan transparents, i la resistència per part d’alguns dels 

agents al treball en col·laboració poden ser un fre important. 

També representa una barrera d’entrada la tendència a la subcontractació de serveis BIM de baixa 

qualitat per part dels agents del sector, fet que, confinat amb una falta de criteri generalitzat, poden 

contribuir a una caiguda de les expectatives generades i a un nou retrocés en la indústria.

Es considera que la definició d’estàndards són una necessitat urgent i crítica per aconseguir una 

adequada implantació i que el paper de les administracions, entitats del sector i plataformes com ara 

buildingSMART poden ser els catalitzadors de l’èxit.

De l’anàlisi de la situació actual es desprèn que aquells que estan començant a treballar amb la 

metodologia ho fan des d'una òptica parcial i en molts casos partint del mateix esquema tradicional. 

Això vol dir que en molts casos, es modela el projecte després de dissenyat, fent una mera traducció 

del model antic al nou amb BIM i de forma incompleta. Es continua definint per separat per cadascun 

dels agents (concepció i disseny, càlculs estructurals, instal·lacions, pressupostos, planificació, etc) que 

una vegada fet i acabat es modelitza amb BIM per identificar els punts de conflicte que caldrà 

remodelar, o ni tan sols això, es modelitza per imatge amb poca utilitat al llarg del procés de construcció 

i molt menys a posteriori una vegada l’edifici acabat. Tot i que fer-ho així, també té els seus avantatges 

com a primer pas, es considera un error no aprofitar tot el potencial que el sistema BIM planteja.

Es posa de manifest que la manca de professionals preparats per treballar amb la nova metodologia 

repercuteix, i que manca coneixement per part dels contractants que encara identifiquen parcialment 

els avantatges, que encara no saber definir bé els entregables del projecte i de l’edifici amb la visió 

global del cicle d’edificació. I com a conseqüència continuen demandant els projectes en el mateix 

format tradicional i amb el mateix contingut d’informació (plànols en 2D, alguns renders, amidaments i 

pressupost, entre d’altres).

Tot i l’eclosió mediàtica que en l’últim any s’està produint en l’entorn professional i del sector al voltant 

del BIM, es considera que manca molta divulgació i pedagogia en el sector i es lamenta que en molts 

casos es segueixi parlant del model BIM com un sistema de representació 3D, i es desconeguin la 

resta de potencialitats relacionades amb la gestió de la informació i la col·laboració entre agents que 

permet la nova metodologia.

Ara bé, cal parar atenció a la velocitat en qué es produeixen els canvis, i el paper que tindran 

l’evolució de les aplicacions informàtiques i la seva implementació en el dia a dia dels professionals de 

tota l’escala d’intervinents, inclòs operaris i industrials. El verdader impacte es produirà quan la 

metodologia arribi a tota la cadena de valor del procés de construcció i, en conseqüència, en la 

interoperabilitat de la informació de tots els agents que intervenen, no només els professionals 

vinculats al projecte.

La verdadera utilitat del model es planteja en les possibilitats de la gestió de la informació, i la 

rendibilitat d’haver pogut construir virtualment i, poder preveure i planificar per després gestionar 

l’explotació de l’edifici amb tota la informació de projecte. En aquest últim cas, s’identifica als gestors 

de patrimoni i usuaris de l’edifici com a usuaris finals del model i es pressuposa que seran els que més 

rendibilitat li poden treure. És per això, que s’identifica una demanda que vindrà properament per 

l’aixecament d’edificis existents, en especial, pel que fa a les instal·lacions de l’edifici.

Implementació a curt termini:
D’altra banda, es defineixen alguns dels factors que dinamitzarà la implementació de forma efectiva a curt 

termini:

1) La necessitat de diferenciar-se en un mercat que es recupera amb un alt grau de competitivitat, i el 

valor afegit que es pot oferir amb el concepte innovador del BIM (encara que en ocasions sigui 

parcialment i amb efecte miratge).

2) La rendibilitat que ofereix la metodologia en la identificació de conflictes en el disseny per 

l’execució i l’impacte que pot tenir en l’eficiència de cost i termini en els processos de producció. En 

especial, pel que fa als contractistes i constructors que, encara que es vegin inicialment obligats a 

modelar o bimetitzar un projecte executat amb altres mètodes, li veuen avantatges a l’hora de 

planificar l’execució i el seu cost.

3) Els avantatges en la gestió de l’explotació de l’edifici i el seu ús i manteniment. En especial, pel 

que fa a les grans corporacions que gestionen un gran nombre d’edificis (edificis corporatius i 

oficines), edificis d’activitat comercial, retail o terciari, atès que per a aquests, la gestió del model BIM 

pot ser rendible en la gestió del procés del propi negoci en la seva activitat.

4) El ritme i velocitat de la implementació també el marca l’evolució de les tecnologies de la 

informació i comunicació, i la gestió transparent de la informació (l’entrada de les apps, robòtica, les 

tablets a l’obra, etc.).

Es conclou que:

1) La demanda d’ús de la metodologia BIM, a hores d’ara, es concentra en projectes per a 

l’Administració i promotors d’edificis corporatius que podran rendibilitzar el model en el procés 

d’explotació de l’edifici. 

2) Que els constructors que ho estan aplicant l’utilitzen, com fins ara, de forma independent a 

la fase de projecte per l’impacte que pot tenir en l’estudi i anàlisi de cara a l’execució, i 

aconseguir afinar en costos i planificació.

3) Que les empreses, enginyeries i despatxos professionals estan generant una demanda de 

consultoria de processos per a la implementació de la metodologia BIM. Són consultories amb 

experts en arquitectura/construcció que els cal domini del BIM i, bon coneixement dels 

processos tècnics i de gestió del procés d’edificació, a més de les eines informàtiques que li 

són d’aplicació.

4) Que l’aixecament d’edificis i les seves instal·lacions en BIM poden ser un dels principals 

promotors de la utilitat del model en la gestió del cicle de vida de l’edifici.

Implementació a mitjà/llarg termini
Els experts coincideixen en què per fer un bon ús del model cal integrar la informació de totes les 

fases del cicle d’edificació i incentivar la transparència de la informació, i la gestió col·laborativa 

d’aquesta.

Que la verdadera implantació integral del model BIM es produirà a partir del moment que la informació 

sigui imprescindible per a l’explotació i gestió de l’ús de l’edifici. I quan la gestió d’aquesta informació 

s’utilitzin en les operacions més simples del procés. I que la velocitat en què es produiran aquests 

canvis vindran marcats, probablement, pel ritme i evolució de les aplicacions informàtiques que es 

posin a l’abast de l’usuari final.

Factors amb visió a mitjà/llarg termini:

1) Implementació tancant el cercle, és a dir, models complets BIM útils i vius durant tot el cicle de 

vida de l’edificació.

2) Model de gestió de la informació de l’edifici gestionada per equips pluridisciplinaris relacionats de 

forma “federada”, transparent i col·laborativa.

3) Impacte en la industrialització dels processos de disseny i producció seriada o fet a taller o fàbrica.

4) Impacte en la innovació i disseny del procés d’edificació per la possibilitat d’analitzar i gestionar la 

informació dels projectes realitzats i la realització d’interaccions, simulacions i prototips.

5) Es dilueix la diferenciació entre fases (disseny, producció i explotació) i calen competències més 

transversals per part dels professionals que ho gestionen, combinant coneixements tècnics de 

diverses disciplines amb visió global del cicle d’edificació.

6) Canvis en el models de negoci de tots els agents. Atès que les propostes de valor hauran de 

canviar necessàriament a través del BIM i també ho faran els recursos i activitats necessaris per a 

oferir-los.

Es conclou que:

1) La utilitat del model BIM serà, principalment, pel propi client/promotor al llarg de la vida de 

l’edifici.

2) Que la visió virtual i integral de la construcció i explotació, permetrà integrar funcions en la 

fase de projecte que ara s’incorporen a l’hora de començar l’obra (coordinació de seguretat en 

fase de projecte, constructor i cap d’obra, industrials, etc.).

3) El model BIM al poder simular i virtualitzar la construcció permetrà evitar conflictes en 

l’execució i repercussions en el cost, que en l’actualitat donen lloc a preus contradictoris i a 

modificacions contínues en fase d’execució per desajustos en el projecte. I al mateix temps, 

avaluar des del principi l’impacte de les decisions que es prenen, abans i durant l’obra, que 

provoquen canvis i modificacions i com afecten al resultat del projecte, en temps, cost i gestió.

4) Que la nova forma de projectar virtualitzant la construcció modificarà, també, la forma de 

construir, i farà més viable generar prototips i gestionar la informació de l’experiència. Així 

mateix, incrementar la viabilitat d’innovar en els processos amb visió transversal i 

interdisciplinària (per exemple, dissenyar solucions i sistemes integrant la seguretat i salut, o 

incrementar la preconstrucció a taller, nous materials, impressió de materials i sistemes 3D, 

etc.).
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EL BIM (Building Information Modeling) és una nova metodologia de gestió de la informació del cicle 

de vida dels edificis. El anomenat modelat d’informació per a l’edificació és el procés de generació i 

gestió de dades de l’edifici durant el cicle de vida utilitzant software dinàmic en 3 dimensions i en 

temps real, que permet disminuir pèrdues i recursos en el disseny i construcció, i també, en 

l’explotació, manteniment, remodelació, i fins i tot, enderrocament o desconstrucció de l’edifici. 

Aquest procés de la informació inclou la geometria de l’edifici, les relacions espacials, la informació 

geogràfica i les quantitats i propietats del seus components. La gestió d’informació gràfica i resta de 

dades es poden interpolar a través de diverses plataformes informàtiques i aplicacions amb la fi de 

disposar d’informació integrada obtinguda a partir de la col·laboració dels agents i operadors del 

procés, facilitant la gestió integral.

Hi ha diversos punts de vista respecte a l’origen del BIM, i els seus creadors i propulsors fan 

referències al Building Description System de Charles Eastman com l’iniciador. I sembla que hi ha un 

cert consens que va ser Jerry Laiserin qui el va popularitzar com a terme de representació digital en 

els processos de construcció, amb l’objectiu d’intercanviar i interpolar informació en format digital. Es 

troben referències al 1975 al mètode de publicacions de Eastman, però no és fins al 1984 que es 

comença a aplicar en l’àmbit de l’arquitectura i construcció a EEUU, i al 1987 es troben referències 

pioneres de l’empresa húngara Graphisoft amb la implementació del Virtual Building amb el programa 

ArchiCAD. Autodesk l’aplicà al 2002 quan va comprar la companyia texana Revit Technology.

L’estudi realitzat per PauleyCreative sobre l’ús del sistema de modelat BIM a Regne Unit mostra un 

increment de la implementació d’aquesta tecnologia en tots els camps de l’edificació des del 2010, i 

que es produeix arran la directriu promoguda pel Govern Britànic que per l’any 2016 tots els projectes 

s’hauran d’entregar en format BIM. Segons una enquesta feta a uns 1.000 professionals, reconeix la 

imparable evolució de la metodologia en els projectes, el 94% dels enquestats van dictaminar un 

termini d’uns 5 anys perquè estigui totalment implantat en el sector.

La Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’utilitzar sistemes 

electrònics (és a dir, mitjans de comunicació i eines per modelar dades de l’edifici), en els processos 

de contractació d’obres, serveis i subministraments a partir del setembre del 2018. Aquesta directiva 

OPINIÓ DELS EXPERTS

INFORME D’OPORTUNITATS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EL BIM I LES NOVES STARTUPS

indica que els estats membres exigeixin l’ús d’eines de modelat electrònic de dades de les 

construccions (l’ús d’aquestes en les especificacions tècniques, fent referència a aquestes 

considerades des del cicle de vida i no només als costos directes de construcció).

A Espanya, és actualment un enfocament emergent en els processos de disseny, anàlisi, 

documentació i gestió relacionada amb l’arquitectura, l’enginyeria que revolucionarà la forma de 

concebre els projectes i la gestió dels edificis existents. Es poden trobar algunes experiències 

pioneres d’implantació per part de les institucions i administracions públiques, i iniciatives per a 

promoure la divulgació, la definició d’estàndards, la docència i formació, i grups de treball promoguts 

pel Ministeri de Foment. A Catalunya, algunes de les empreses públiques (Infraestructures.cat, BIMSA) 

han fet les seves primeres experiències pilot al 2014 i al febrer del 2015 a Barcelona, en el marc del 

congrés European BIM Summit, diverses institucions catalanes van signar i publicar una carta 

d’intencions i calendari d’objectius per a l’adopció del BIM per part dels agents que intervenen en les 

licitacions públiques.

La definició d’estàndards oberts es determina com a un dels principals reptes pel procés 

d’implementació del BIM. En aquests moments, buildingSMART Spanish Chapter i ITEC amb 

empreses, entitats i institucions ho estan treballant.

Estat de la implementació en el sector. Punts forts i febles
Els experts que han format part del grup de treball per a l’elaboració d’aquest informe reconeixen la 

transició necessària i imparable de la metodologia BIM en el sector, que qualifiquen com a canvi de 

paradigma del sector. 

El repte del sector és assolir la integració de la sostenibilitat, l’eficiència, en el concepte més ampli, 

tant pel que fa als edificis com als processos per a la gestió i construcció, la industrialització dels 

sistemes i materials, i la implementació de l’eficiència en la producció, execució i explotació dels 

edificis per l’efecte de la implementació del BIM, i també, de la metodologia de Lean Construction en 

el procés.

Valoren que l’impacte pot ser positiu en el reeixir de la crisi atès que pot ser un mitjà per aconseguir 

una millora de la productivitat del sector, l’increment de la transparència tan ben valorada en els 

moments actuals, i avantatges del treball en xarxa i de la globalització del mercat de serveis 

professionals a partir del model de gestió col·laborativa i a distància que permet el model.

Es consideren factors clau per facilitar el procés d’implantació del model BIM, els següents:

a) La determinació d’estàndards que facilitin la coordinació d’informació entre agents i aplicacions interpolables. 

b)  La definició de models organitzatius que facilitin el treball en col·laboració dels agents, l’adaptació 

dels aspectes contractuals i de les responsabilitats dels agents en el nou context.

c)  Adaptació de promotors, constructors i professionals als canvis de rol que pot demandar la nova 

metodologia i la modificació dels seus processos de treballs en cadascuna de les fases (disseny, 

producció i explotació).

d)  Visió global del cicle de vida dels edificis, amb l’alineació dels procediments i entregables a aquest 

enfocament.

e)  El paper dels grans contractadors i les administracions públiques en les licitacions com impulsors 

del model i els estàndards.

f) Impuls necessari de la divulgació i formació, i el paper de les entitats acadèmiques, professionals i 

empresarials.

g) Països amb dates límits d’aplicació 

h)  La posada en valor dels professionals que incorporin el BIM, reconeixent la vàlua de la conjunció 

de la seva experiència professional aplicada a aquesta disciplina,

i) La capacitat de treballar de forma ordenada seguint els propis criteris interns de cada organització i 

adaptar-los alhora a una sistematització imposada externament en benefici del projecte de BIM.

Barreres d’entrada
Per contra, s’identifiquen barreres d’entrada a la integració dels agents,i factors que poden provocar 

errors en l’entrada del mètode al sector. La immaduresa del mercat, que desconeix els usos de la 

metodologia, en un sector no habituat a models tan transparents, i la resistència per part d’alguns dels 

agents al treball en col·laboració poden ser un fre important. 

També representa una barrera d’entrada la tendència a la subcontractació de serveis BIM de baixa 

qualitat per part dels agents del sector, fet que, confinat amb una falta de criteri generalitzat, poden 

contribuir a una caiguda de les expectatives generades i a un nou retrocés en la indústria.

Es considera que la definició d’estàndards són una necessitat urgent i crítica per aconseguir una 

adequada implantació i que el paper de les administracions, entitats del sector i plataformes com ara 

buildingSMART poden ser els catalitzadors de l’èxit.

De l’anàlisi de la situació actual es desprèn que aquells que estan començant a treballar amb la 

metodologia ho fan des d'una òptica parcial i en molts casos partint del mateix esquema tradicional. 

Això vol dir que en molts casos, es modela el projecte després de dissenyat, fent una mera traducció 

del model antic al nou amb BIM i de forma incompleta. Es continua definint per separat per cadascun 

dels agents (concepció i disseny, càlculs estructurals, instal·lacions, pressupostos, planificació, etc) que 

una vegada fet i acabat es modelitza amb BIM per identificar els punts de conflicte que caldrà 

remodelar, o ni tan sols això, es modelitza per imatge amb poca utilitat al llarg del procés de construcció 

i molt menys a posteriori una vegada l’edifici acabat. Tot i que fer-ho així, també té els seus avantatges 

com a primer pas, es considera un error no aprofitar tot el potencial que el sistema BIM planteja.

Es posa de manifest que la manca de professionals preparats per treballar amb la nova metodologia 

repercuteix, i que manca coneixement per part dels contractants que encara identifiquen parcialment 

els avantatges, que encara no saber definir bé els entregables del projecte i de l’edifici amb la visió 

global del cicle d’edificació. I com a conseqüència continuen demandant els projectes en el mateix 

format tradicional i amb el mateix contingut d’informació (plànols en 2D, alguns renders, amidaments i 

pressupost, entre d’altres).

Tot i l’eclosió mediàtica que en l’últim any s’està produint en l’entorn professional i del sector al voltant 

del BIM, es considera que manca molta divulgació i pedagogia en el sector i es lamenta que en molts 

casos es segueixi parlant del model BIM com un sistema de representació 3D, i es desconeguin la 

resta de potencialitats relacionades amb la gestió de la informació i la col·laboració entre agents que 

permet la nova metodologia.

Ara bé, cal parar atenció a la velocitat en qué es produeixen els canvis, i el paper que tindran 

l’evolució de les aplicacions informàtiques i la seva implementació en el dia a dia dels professionals de 

tota l’escala d’intervinents, inclòs operaris i industrials. El verdader impacte es produirà quan la 

metodologia arribi a tota la cadena de valor del procés de construcció i, en conseqüència, en la 

interoperabilitat de la informació de tots els agents que intervenen, no només els professionals 

vinculats al projecte.

La verdadera utilitat del model es planteja en les possibilitats de la gestió de la informació, i la 

rendibilitat d’haver pogut construir virtualment i, poder preveure i planificar per després gestionar 

l’explotació de l’edifici amb tota la informació de projecte. En aquest últim cas, s’identifica als gestors 

de patrimoni i usuaris de l’edifici com a usuaris finals del model i es pressuposa que seran els que més 

rendibilitat li poden treure. És per això, que s’identifica una demanda que vindrà properament per 

l’aixecament d’edificis existents, en especial, pel que fa a les instal·lacions de l’edifici.

Implementació a curt termini:
D’altra banda, es defineixen alguns dels factors que dinamitzarà la implementació de forma efectiva a curt 

termini:

1) La necessitat de diferenciar-se en un mercat que es recupera amb un alt grau de competitivitat, i el 

valor afegit que es pot oferir amb el concepte innovador del BIM (encara que en ocasions sigui 

parcialment i amb efecte miratge).

2) La rendibilitat que ofereix la metodologia en la identificació de conflictes en el disseny per 

l’execució i l’impacte que pot tenir en l’eficiència de cost i termini en els processos de producció. En 

especial, pel que fa als contractistes i constructors que, encara que es vegin inicialment obligats a 

modelar o bimetitzar un projecte executat amb altres mètodes, li veuen avantatges a l’hora de 

planificar l’execució i el seu cost.

3) Els avantatges en la gestió de l’explotació de l’edifici i el seu ús i manteniment. En especial, pel 

que fa a les grans corporacions que gestionen un gran nombre d’edificis (edificis corporatius i 

oficines), edificis d’activitat comercial, retail o terciari, atès que per a aquests, la gestió del model BIM 

pot ser rendible en la gestió del procés del propi negoci en la seva activitat.

4) El ritme i velocitat de la implementació també el marca l’evolució de les tecnologies de la 

informació i comunicació, i la gestió transparent de la informació (l’entrada de les apps, robòtica, les 

tablets a l’obra, etc.).

Es conclou que:

1) La demanda d’ús de la metodologia BIM, a hores d’ara, es concentra en projectes per a 

l’Administració i promotors d’edificis corporatius que podran rendibilitzar el model en el procés 

d’explotació de l’edifici. 

2) Que els constructors que ho estan aplicant l’utilitzen, com fins ara, de forma independent a 

la fase de projecte per l’impacte que pot tenir en l’estudi i anàlisi de cara a l’execució, i 

aconseguir afinar en costos i planificació.

3) Que les empreses, enginyeries i despatxos professionals estan generant una demanda de 

consultoria de processos per a la implementació de la metodologia BIM. Són consultories amb 

experts en arquitectura/construcció que els cal domini del BIM i, bon coneixement dels 

processos tècnics i de gestió del procés d’edificació, a més de les eines informàtiques que li 

són d’aplicació.

4) Que l’aixecament d’edificis i les seves instal·lacions en BIM poden ser un dels principals 

promotors de la utilitat del model en la gestió del cicle de vida de l’edifici.

Implementació a mitjà/llarg termini
Els experts coincideixen en què per fer un bon ús del model cal integrar la informació de totes les 

fases del cicle d’edificació i incentivar la transparència de la informació, i la gestió col·laborativa 

d’aquesta.

Que la verdadera implantació integral del model BIM es produirà a partir del moment que la informació 

sigui imprescindible per a l’explotació i gestió de l’ús de l’edifici. I quan la gestió d’aquesta informació 

s’utilitzin en les operacions més simples del procés. I que la velocitat en què es produiran aquests 

canvis vindran marcats, probablement, pel ritme i evolució de les aplicacions informàtiques que es 

posin a l’abast de l’usuari final.

Factors amb visió a mitjà/llarg termini:

1) Implementació tancant el cercle, és a dir, models complets BIM útils i vius durant tot el cicle de 

vida de l’edificació.

2) Model de gestió de la informació de l’edifici gestionada per equips pluridisciplinaris relacionats de 

forma “federada”, transparent i col·laborativa.

3) Impacte en la industrialització dels processos de disseny i producció seriada o fet a taller o fàbrica.

4) Impacte en la innovació i disseny del procés d’edificació per la possibilitat d’analitzar i gestionar la 

informació dels projectes realitzats i la realització d’interaccions, simulacions i prototips.

5) Es dilueix la diferenciació entre fases (disseny, producció i explotació) i calen competències més 

transversals per part dels professionals que ho gestionen, combinant coneixements tècnics de 

diverses disciplines amb visió global del cicle d’edificació.

6) Canvis en el models de negoci de tots els agents. Atès que les propostes de valor hauran de 

canviar necessàriament a través del BIM i també ho faran els recursos i activitats necessaris per a 

oferir-los.

Es conclou que:

1) La utilitat del model BIM serà, principalment, pel propi client/promotor al llarg de la vida de 

l’edifici.

2) Que la visió virtual i integral de la construcció i explotació, permetrà integrar funcions en la 

fase de projecte que ara s’incorporen a l’hora de començar l’obra (coordinació de seguretat en 

fase de projecte, constructor i cap d’obra, industrials, etc.).

3) El model BIM al poder simular i virtualitzar la construcció permetrà evitar conflictes en 

l’execució i repercussions en el cost, que en l’actualitat donen lloc a preus contradictoris i a 

modificacions contínues en fase d’execució per desajustos en el projecte. I al mateix temps, 

avaluar des del principi l’impacte de les decisions que es prenen, abans i durant l’obra, que 

provoquen canvis i modificacions i com afecten al resultat del projecte, en temps, cost i gestió.

4) Que la nova forma de projectar virtualitzant la construcció modificarà, també, la forma de 

construir, i farà més viable generar prototips i gestionar la informació de l’experiència. Així 

mateix, incrementar la viabilitat d’innovar en els processos amb visió transversal i 

interdisciplinària (per exemple, dissenyar solucions i sistemes integrant la seguretat i salut, o 

incrementar la preconstrucció a taller, nous materials, impressió de materials i sistemes 3D, 

etc.).
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EL BIM (Building Information Modeling) és una nova metodologia de gestió de la informació del cicle 

de vida dels edificis. El anomenat modelat d’informació per a l’edificació és el procés de generació i 

gestió de dades de l’edifici durant el cicle de vida utilitzant software dinàmic en 3 dimensions i en 

temps real, que permet disminuir pèrdues i recursos en el disseny i construcció, i també, en 

l’explotació, manteniment, remodelació, i fins i tot, enderrocament o desconstrucció de l’edifici. 

Aquest procés de la informació inclou la geometria de l’edifici, les relacions espacials, la informació 

geogràfica i les quantitats i propietats del seus components. La gestió d’informació gràfica i resta de 

dades es poden interpolar a través de diverses plataformes informàtiques i aplicacions amb la fi de 

disposar d’informació integrada obtinguda a partir de la col·laboració dels agents i operadors del 

procés, facilitant la gestió integral.

Hi ha diversos punts de vista respecte a l’origen del BIM, i els seus creadors i propulsors fan 

referències al Building Description System de Charles Eastman com l’iniciador. I sembla que hi ha un 

cert consens que va ser Jerry Laiserin qui el va popularitzar com a terme de representació digital en 

els processos de construcció, amb l’objectiu d’intercanviar i interpolar informació en format digital. Es 

troben referències al 1975 al mètode de publicacions de Eastman, però no és fins al 1984 que es 

comença a aplicar en l’àmbit de l’arquitectura i construcció a EEUU, i al 1987 es troben referències 

pioneres de l’empresa húngara Graphisoft amb la implementació del Virtual Building amb el programa 

ArchiCAD. Autodesk l’aplicà al 2002 quan va comprar la companyia texana Revit Technology.

L’estudi realitzat per PauleyCreative sobre l’ús del sistema de modelat BIM a Regne Unit mostra un 

increment de la implementació d’aquesta tecnologia en tots els camps de l’edificació des del 2010, i 

que es produeix arran la directriu promoguda pel Govern Britànic que per l’any 2016 tots els projectes 

s’hauran d’entregar en format BIM. Segons una enquesta feta a uns 1.000 professionals, reconeix la 

imparable evolució de la metodologia en els projectes, el 94% dels enquestats van dictaminar un 

termini d’uns 5 anys perquè estigui totalment implantat en el sector.

La Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’utilitzar sistemes 

electrònics (és a dir, mitjans de comunicació i eines per modelar dades de l’edifici), en els processos 

de contractació d’obres, serveis i subministraments a partir del setembre del 2018. Aquesta directiva 

indica que els estats membres exigeixin l’ús d’eines de modelat electrònic de dades de les 

construccions (l’ús d’aquestes en les especificacions tècniques, fent referència a aquestes 

considerades des del cicle de vida i no només als costos directes de construcció).

A Espanya, és actualment un enfocament emergent en els processos de disseny, anàlisi, 

documentació i gestió relacionada amb l’arquitectura, l’enginyeria que revolucionarà la forma de 

concebre els projectes i la gestió dels edificis existents. Es poden trobar algunes experiències 

pioneres d’implantació per part de les institucions i administracions públiques, i iniciatives per a 

promoure la divulgació, la definició d’estàndards, la docència i formació, i grups de treball promoguts 

pel Ministeri de Foment. A Catalunya, algunes de les empreses públiques (Infraestructures.cat, BIMSA) 

han fet les seves primeres experiències pilot al 2014 i al febrer del 2015 a Barcelona, en el marc del 

congrés European BIM Summit, diverses institucions catalanes van signar i publicar una carta 

d’intencions i calendari d’objectius per a l’adopció del BIM per part dels agents que intervenen en les 

licitacions públiques.

La definició d’estàndards oberts es determina com a un dels principals reptes pel procés 

d’implementació del BIM. En aquests moments, buildingSMART Spanish Chapter i ITEC amb 

empreses, entitats i institucions ho estan treballant.

Estat de la implementació en el sector. Punts forts i febles
Els experts que han format part del grup de treball per a l’elaboració d’aquest informe reconeixen la 

transició necessària i imparable de la metodologia BIM en el sector, que qualifiquen com a canvi de 

paradigma del sector. 

El repte del sector és assolir la integració de la sostenibilitat, l’eficiència, en el concepte més ampli, 

tant pel que fa als edificis com als processos per a la gestió i construcció, la industrialització dels 

sistemes i materials, i la implementació de l’eficiència en la producció, execució i explotació dels 

edificis per l’efecte de la implementació del BIM, i també, de la metodologia de Lean Construction en 

el procés.

Valoren que l’impacte pot ser positiu en el reeixir de la crisi atès que pot ser un mitjà per aconseguir 

una millora de la productivitat del sector, l’increment de la transparència tan ben valorada en els 

moments actuals, i avantatges del treball en xarxa i de la globalització del mercat de serveis 

professionals a partir del model de gestió col·laborativa i a distància que permet el model.

Es consideren factors clau per facilitar el procés d’implantació del model BIM, els següents:

a) La determinació d’estàndards que facilitin la coordinació d’informació entre agents i aplicacions interpolables. 

b)  La definició de models organitzatius que facilitin el treball en col·laboració dels agents, l’adaptació 

dels aspectes contractuals i de les responsabilitats dels agents en el nou context.

INFORME D’OPORTUNITATS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EL BIM I LES NOVES STARTUPS

c)  Adaptació de promotors, constructors i professionals als canvis de rol que pot demandar la nova 

metodologia i la modificació dels seus processos de treballs en cadascuna de les fases (disseny, 

producció i explotació).

d)  Visió global del cicle de vida dels edificis, amb l’alineació dels procediments i entregables a aquest 

enfocament.

e)  El paper dels grans contractadors i les administracions públiques en les licitacions com impulsors 

del model i els estàndards.

f) Impuls necessari de la divulgació i formació, i el paper de les entitats acadèmiques, professionals i 

empresarials.

g) Països amb dates límits d’aplicació 

h)  La posada en valor dels professionals que incorporin el BIM, reconeixent la vàlua de la conjunció 

de la seva experiència professional aplicada a aquesta disciplina,

i) La capacitat de treballar de forma ordenada seguint els propis criteris interns de cada organització i 

adaptar-los alhora a una sistematització imposada externament en benefici del projecte de BIM.

Barreres d’entrada
Per contra, s’identifiquen barreres d’entrada a la integració dels agents,i factors que poden provocar 

errors en l’entrada del mètode al sector. La immaduresa del mercat, que desconeix els usos de la 

metodologia, en un sector no habituat a models tan transparents, i la resistència per part d’alguns dels 

agents al treball en col·laboració poden ser un fre important. 

També representa una barrera d’entrada la tendència a la subcontractació de serveis BIM de baixa 

qualitat per part dels agents del sector, fet que, confinat amb una falta de criteri generalitzat, poden 

contribuir a una caiguda de les expectatives generades i a un nou retrocés en la indústria.

Es considera que la definició d’estàndards són una necessitat urgent i crítica per aconseguir una 

adequada implantació i que el paper de les administracions, entitats del sector i plataformes com ara 

buildingSMART poden ser els catalitzadors de l’èxit.

De l’anàlisi de la situació actual es desprèn que aquells que estan començant a treballar amb la 

metodologia ho fan des d'una òptica parcial i en molts casos partint del mateix esquema tradicional. 

Això vol dir que en molts casos, es modela el projecte després de dissenyat, fent una mera traducció 

del model antic al nou amb BIM i de forma incompleta. Es continua definint per separat per cadascun 

dels agents (concepció i disseny, càlculs estructurals, instal·lacions, pressupostos, planificació, etc) que 

una vegada fet i acabat es modelitza amb BIM per identificar els punts de conflicte que caldrà 

remodelar, o ni tan sols això, es modelitza per imatge amb poca utilitat al llarg del procés de construcció 

i molt menys a posteriori una vegada l’edifici acabat. Tot i que fer-ho així, també té els seus avantatges 

com a primer pas, es considera un error no aprofitar tot el potencial que el sistema BIM planteja.

Es posa de manifest que la manca de professionals preparats per treballar amb la nova metodologia 

repercuteix, i que manca coneixement per part dels contractants que encara identifiquen parcialment 

els avantatges, que encara no saber definir bé els entregables del projecte i de l’edifici amb la visió 

global del cicle d’edificació. I com a conseqüència continuen demandant els projectes en el mateix 

format tradicional i amb el mateix contingut d’informació (plànols en 2D, alguns renders, amidaments i 

pressupost, entre d’altres).

Tot i l’eclosió mediàtica que en l’últim any s’està produint en l’entorn professional i del sector al voltant 

del BIM, es considera que manca molta divulgació i pedagogia en el sector i es lamenta que en molts 

casos es segueixi parlant del model BIM com un sistema de representació 3D, i es desconeguin la 

resta de potencialitats relacionades amb la gestió de la informació i la col·laboració entre agents que 

permet la nova metodologia.

Ara bé, cal parar atenció a la velocitat en qué es produeixen els canvis, i el paper que tindran 

l’evolució de les aplicacions informàtiques i la seva implementació en el dia a dia dels professionals de 

tota l’escala d’intervinents, inclòs operaris i industrials. El verdader impacte es produirà quan la 

metodologia arribi a tota la cadena de valor del procés de construcció i, en conseqüència, en la 

interoperabilitat de la informació de tots els agents que intervenen, no només els professionals 

vinculats al projecte.

La verdadera utilitat del model es planteja en les possibilitats de la gestió de la informació, i la 

rendibilitat d’haver pogut construir virtualment i, poder preveure i planificar per després gestionar 

l’explotació de l’edifici amb tota la informació de projecte. En aquest últim cas, s’identifica als gestors 

de patrimoni i usuaris de l’edifici com a usuaris finals del model i es pressuposa que seran els que més 

rendibilitat li poden treure. És per això, que s’identifica una demanda que vindrà properament per 

l’aixecament d’edificis existents, en especial, pel que fa a les instal·lacions de l’edifici.

Implementació a curt termini:
D’altra banda, es defineixen alguns dels factors que dinamitzarà la implementació de forma efectiva a curt 

termini:

1) La necessitat de diferenciar-se en un mercat que es recupera amb un alt grau de competitivitat, i el 

valor afegit que es pot oferir amb el concepte innovador del BIM (encara que en ocasions sigui 

parcialment i amb efecte miratge).

2) La rendibilitat que ofereix la metodologia en la identificació de conflictes en el disseny per 

l’execució i l’impacte que pot tenir en l’eficiència de cost i termini en els processos de producció. En 

especial, pel que fa als contractistes i constructors que, encara que es vegin inicialment obligats a 

modelar o bimetitzar un projecte executat amb altres mètodes, li veuen avantatges a l’hora de 

planificar l’execució i el seu cost.

3) Els avantatges en la gestió de l’explotació de l’edifici i el seu ús i manteniment. En especial, pel 

que fa a les grans corporacions que gestionen un gran nombre d’edificis (edificis corporatius i 

oficines), edificis d’activitat comercial, retail o terciari, atès que per a aquests, la gestió del model BIM 

pot ser rendible en la gestió del procés del propi negoci en la seva activitat.

4) El ritme i velocitat de la implementació també el marca l’evolució de les tecnologies de la 

informació i comunicació, i la gestió transparent de la informació (l’entrada de les apps, robòtica, les 

tablets a l’obra, etc.).

Es conclou que:

1) La demanda d’ús de la metodologia BIM, a hores d’ara, es concentra en projectes per a 

l’Administració i promotors d’edificis corporatius que podran rendibilitzar el model en el procés 

d’explotació de l’edifici. 

2) Que els constructors que ho estan aplicant l’utilitzen, com fins ara, de forma independent a 

la fase de projecte per l’impacte que pot tenir en l’estudi i anàlisi de cara a l’execució, i 

aconseguir afinar en costos i planificació.

3) Que les empreses, enginyeries i despatxos professionals estan generant una demanda de 

consultoria de processos per a la implementació de la metodologia BIM. Són consultories amb 

experts en arquitectura/construcció que els cal domini del BIM i, bon coneixement dels 

processos tècnics i de gestió del procés d’edificació, a més de les eines informàtiques que li 

són d’aplicació.

4) Que l’aixecament d’edificis i les seves instal·lacions en BIM poden ser un dels principals 

promotors de la utilitat del model en la gestió del cicle de vida de l’edifici.

Implementació a mitjà/llarg termini
Els experts coincideixen en què per fer un bon ús del model cal integrar la informació de totes les 

fases del cicle d’edificació i incentivar la transparència de la informació, i la gestió col·laborativa 

d’aquesta.

Que la verdadera implantació integral del model BIM es produirà a partir del moment que la informació 

sigui imprescindible per a l’explotació i gestió de l’ús de l’edifici. I quan la gestió d’aquesta informació 

s’utilitzin en les operacions més simples del procés. I que la velocitat en què es produiran aquests 

canvis vindran marcats, probablement, pel ritme i evolució de les aplicacions informàtiques que es 

posin a l’abast de l’usuari final.

Factors amb visió a mitjà/llarg termini:

1) Implementació tancant el cercle, és a dir, models complets BIM útils i vius durant tot el cicle de 

vida de l’edificació.

2) Model de gestió de la informació de l’edifici gestionada per equips pluridisciplinaris relacionats de 

forma “federada”, transparent i col·laborativa.

3) Impacte en la industrialització dels processos de disseny i producció seriada o fet a taller o fàbrica.

4) Impacte en la innovació i disseny del procés d’edificació per la possibilitat d’analitzar i gestionar la 

informació dels projectes realitzats i la realització d’interaccions, simulacions i prototips.

5) Es dilueix la diferenciació entre fases (disseny, producció i explotació) i calen competències més 

transversals per part dels professionals que ho gestionen, combinant coneixements tècnics de 

diverses disciplines amb visió global del cicle d’edificació.

6) Canvis en el models de negoci de tots els agents. Atès que les propostes de valor hauran de 

canviar necessàriament a través del BIM i també ho faran els recursos i activitats necessaris per a 

oferir-los.

Es conclou que:

1) La utilitat del model BIM serà, principalment, pel propi client/promotor al llarg de la vida de 

l’edifici.

2) Que la visió virtual i integral de la construcció i explotació, permetrà integrar funcions en la 

fase de projecte que ara s’incorporen a l’hora de començar l’obra (coordinació de seguretat en 

fase de projecte, constructor i cap d’obra, industrials, etc.).

3) El model BIM al poder simular i virtualitzar la construcció permetrà evitar conflictes en 

l’execució i repercussions en el cost, que en l’actualitat donen lloc a preus contradictoris i a 

modificacions contínues en fase d’execució per desajustos en el projecte. I al mateix temps, 

avaluar des del principi l’impacte de les decisions que es prenen, abans i durant l’obra, que 

provoquen canvis i modificacions i com afecten al resultat del projecte, en temps, cost i gestió.

4) Que la nova forma de projectar virtualitzant la construcció modificarà, també, la forma de 

construir, i farà més viable generar prototips i gestionar la informació de l’experiència. Així 

mateix, incrementar la viabilitat d’innovar en els processos amb visió transversal i 

interdisciplinària (per exemple, dissenyar solucions i sistemes integrant la seguretat i salut, o 

incrementar la preconstrucció a taller, nous materials, impressió de materials i sistemes 3D, 

etc.).
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EL BIM (Building Information Modeling) és una nova metodologia de gestió de la informació del cicle 

de vida dels edificis. El anomenat modelat d’informació per a l’edificació és el procés de generació i 

gestió de dades de l’edifici durant el cicle de vida utilitzant software dinàmic en 3 dimensions i en 

temps real, que permet disminuir pèrdues i recursos en el disseny i construcció, i també, en 

l’explotació, manteniment, remodelació, i fins i tot, enderrocament o desconstrucció de l’edifici. 

Aquest procés de la informació inclou la geometria de l’edifici, les relacions espacials, la informació 

geogràfica i les quantitats i propietats del seus components. La gestió d’informació gràfica i resta de 

dades es poden interpolar a través de diverses plataformes informàtiques i aplicacions amb la fi de 

disposar d’informació integrada obtinguda a partir de la col·laboració dels agents i operadors del 

procés, facilitant la gestió integral.

Hi ha diversos punts de vista respecte a l’origen del BIM, i els seus creadors i propulsors fan 

referències al Building Description System de Charles Eastman com l’iniciador. I sembla que hi ha un 

cert consens que va ser Jerry Laiserin qui el va popularitzar com a terme de representació digital en 

els processos de construcció, amb l’objectiu d’intercanviar i interpolar informació en format digital. Es 

troben referències al 1975 al mètode de publicacions de Eastman, però no és fins al 1984 que es 

comença a aplicar en l’àmbit de l’arquitectura i construcció a EEUU, i al 1987 es troben referències 

pioneres de l’empresa húngara Graphisoft amb la implementació del Virtual Building amb el programa 

ArchiCAD. Autodesk l’aplicà al 2002 quan va comprar la companyia texana Revit Technology.

L’estudi realitzat per PauleyCreative sobre l’ús del sistema de modelat BIM a Regne Unit mostra un 

increment de la implementació d’aquesta tecnologia en tots els camps de l’edificació des del 2010, i 

que es produeix arran la directriu promoguda pel Govern Britànic que per l’any 2016 tots els projectes 

s’hauran d’entregar en format BIM. Segons una enquesta feta a uns 1.000 professionals, reconeix la 

imparable evolució de la metodologia en els projectes, el 94% dels enquestats van dictaminar un 

termini d’uns 5 anys perquè estigui totalment implantat en el sector.

La Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’utilitzar sistemes 

electrònics (és a dir, mitjans de comunicació i eines per modelar dades de l’edifici), en els processos 

de contractació d’obres, serveis i subministraments a partir del setembre del 2018. Aquesta directiva 

indica que els estats membres exigeixin l’ús d’eines de modelat electrònic de dades de les 

construccions (l’ús d’aquestes en les especificacions tècniques, fent referència a aquestes 

considerades des del cicle de vida i no només als costos directes de construcció).

A Espanya, és actualment un enfocament emergent en els processos de disseny, anàlisi, 

documentació i gestió relacionada amb l’arquitectura, l’enginyeria que revolucionarà la forma de 

concebre els projectes i la gestió dels edificis existents. Es poden trobar algunes experiències 

pioneres d’implantació per part de les institucions i administracions públiques, i iniciatives per a 

promoure la divulgació, la definició d’estàndards, la docència i formació, i grups de treball promoguts 

pel Ministeri de Foment. A Catalunya, algunes de les empreses públiques (Infraestructures.cat, BIMSA) 

han fet les seves primeres experiències pilot al 2014 i al febrer del 2015 a Barcelona, en el marc del 

congrés European BIM Summit, diverses institucions catalanes van signar i publicar una carta 

d’intencions i calendari d’objectius per a l’adopció del BIM per part dels agents que intervenen en les 

licitacions públiques.

La definició d’estàndards oberts es determina com a un dels principals reptes pel procés 

d’implementació del BIM. En aquests moments, buildingSMART Spanish Chapter i ITEC amb 

empreses, entitats i institucions ho estan treballant.

Estat de la implementació en el sector. Punts forts i febles
Els experts que han format part del grup de treball per a l’elaboració d’aquest informe reconeixen la 

transició necessària i imparable de la metodologia BIM en el sector, que qualifiquen com a canvi de 

paradigma del sector. 

El repte del sector és assolir la integració de la sostenibilitat, l’eficiència, en el concepte més ampli, 

tant pel que fa als edificis com als processos per a la gestió i construcció, la industrialització dels 

sistemes i materials, i la implementació de l’eficiència en la producció, execució i explotació dels 

edificis per l’efecte de la implementació del BIM, i també, de la metodologia de Lean Construction en 

el procés.

Valoren que l’impacte pot ser positiu en el reeixir de la crisi atès que pot ser un mitjà per aconseguir 

una millora de la productivitat del sector, l’increment de la transparència tan ben valorada en els 

moments actuals, i avantatges del treball en xarxa i de la globalització del mercat de serveis 

professionals a partir del model de gestió col·laborativa i a distància que permet el model.

Es consideren factors clau per facilitar el procés d’implantació del model BIM, els següents:

a) La determinació d’estàndards que facilitin la coordinació d’informació entre agents i aplicacions interpolables. 

b)  La definició de models organitzatius que facilitin el treball en col·laboració dels agents, l’adaptació 

dels aspectes contractuals i de les responsabilitats dels agents en el nou context.

c)  Adaptació de promotors, constructors i professionals als canvis de rol que pot demandar la nova 

metodologia i la modificació dels seus processos de treballs en cadascuna de les fases (disseny, 

producció i explotació).

d)  Visió global del cicle de vida dels edificis, amb l’alineació dels procediments i entregables a aquest 

enfocament.

e)  El paper dels grans contractadors i les administracions públiques en les licitacions com impulsors 

del model i els estàndards.

f) Impuls necessari de la divulgació i formació, i el paper de les entitats acadèmiques, professionals i 

empresarials.

g) Països amb dates límits d’aplicació 

h)  La posada en valor dels professionals que incorporin el BIM, reconeixent la vàlua de la conjunció 

de la seva experiència professional aplicada a aquesta disciplina,

i) La capacitat de treballar de forma ordenada seguint els propis criteris interns de cada organització i 

adaptar-los alhora a una sistematització imposada externament en benefici del projecte de BIM.

Barreres d’entrada
Per contra, s’identifiquen barreres d’entrada a la integració dels agents,i factors que poden provocar 

errors en l’entrada del mètode al sector. La immaduresa del mercat, que desconeix els usos de la 

metodologia, en un sector no habituat a models tan transparents, i la resistència per part d’alguns dels 

agents al treball en col·laboració poden ser un fre important. 

També representa una barrera d’entrada la tendència a la subcontractació de serveis BIM de baixa 

qualitat per part dels agents del sector, fet que, confinat amb una falta de criteri generalitzat, poden 

contribuir a una caiguda de les expectatives generades i a un nou retrocés en la indústria.

Es considera que la definició d’estàndards són una necessitat urgent i crítica per aconseguir una 

adequada implantació i que el paper de les administracions, entitats del sector i plataformes com ara 

buildingSMART poden ser els catalitzadors de l’èxit.

De l’anàlisi de la situació actual es desprèn que aquells que estan començant a treballar amb la 

metodologia ho fan des d'una òptica parcial i en molts casos partint del mateix esquema tradicional. 

Això vol dir que en molts casos, es modela el projecte després de dissenyat, fent una mera traducció 

del model antic al nou amb BIM i de forma incompleta. Es continua definint per separat per cadascun 

dels agents (concepció i disseny, càlculs estructurals, instal·lacions, pressupostos, planificació, etc) que 

una vegada fet i acabat es modelitza amb BIM per identificar els punts de conflicte que caldrà 

remodelar, o ni tan sols això, es modelitza per imatge amb poca utilitat al llarg del procés de construcció 

i molt menys a posteriori una vegada l’edifici acabat. Tot i que fer-ho així, també té els seus avantatges 

com a primer pas, es considera un error no aprofitar tot el potencial que el sistema BIM planteja.

INFORME D’OPORTUNITATS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EL BIM I LES NOVES STARTUPS

Es posa de manifest que la manca de professionals preparats per treballar amb la nova metodologia 

repercuteix, i que manca coneixement per part dels contractants que encara identifiquen parcialment 

els avantatges, que encara no saber definir bé els entregables del projecte i de l’edifici amb la visió 

global del cicle d’edificació. I com a conseqüència continuen demandant els projectes en el mateix 

format tradicional i amb el mateix contingut d’informació (plànols en 2D, alguns renders, amidaments i 

pressupost, entre d’altres).

Tot i l’eclosió mediàtica que en l’últim any s’està produint en l’entorn professional i del sector al voltant 

del BIM, es considera que manca molta divulgació i pedagogia en el sector i es lamenta que en molts 

casos es segueixi parlant del model BIM com un sistema de representació 3D, i es desconeguin la 

resta de potencialitats relacionades amb la gestió de la informació i la col·laboració entre agents que 

permet la nova metodologia.

Ara bé, cal parar atenció a la velocitat en qué es produeixen els canvis, i el paper que tindran 

l’evolució de les aplicacions informàtiques i la seva implementació en el dia a dia dels professionals de 

tota l’escala d’intervinents, inclòs operaris i industrials. El verdader impacte es produirà quan la 

metodologia arribi a tota la cadena de valor del procés de construcció i, en conseqüència, en la 

interoperabilitat de la informació de tots els agents que intervenen, no només els professionals 

vinculats al projecte.

La verdadera utilitat del model es planteja en les possibilitats de la gestió de la informació, i la 

rendibilitat d’haver pogut construir virtualment i, poder preveure i planificar per després gestionar 

l’explotació de l’edifici amb tota la informació de projecte. En aquest últim cas, s’identifica als gestors 

de patrimoni i usuaris de l’edifici com a usuaris finals del model i es pressuposa que seran els que més 

rendibilitat li poden treure. És per això, que s’identifica una demanda que vindrà properament per 

l’aixecament d’edificis existents, en especial, pel que fa a les instal·lacions de l’edifici.

Implementació a curt termini:
D’altra banda, es defineixen alguns dels factors que dinamitzarà la implementació de forma efectiva a curt 

termini:

1) La necessitat de diferenciar-se en un mercat que es recupera amb un alt grau de competitivitat, i el 

valor afegit que es pot oferir amb el concepte innovador del BIM (encara que en ocasions sigui 

parcialment i amb efecte miratge).

2) La rendibilitat que ofereix la metodologia en la identificació de conflictes en el disseny per 

l’execució i l’impacte que pot tenir en l’eficiència de cost i termini en els processos de producció. En 

especial, pel que fa als contractistes i constructors que, encara que es vegin inicialment obligats a 

modelar o bimetitzar un projecte executat amb altres mètodes, li veuen avantatges a l’hora de 

planificar l’execució i el seu cost.

3) Els avantatges en la gestió de l’explotació de l’edifici i el seu ús i manteniment. En especial, pel 

que fa a les grans corporacions que gestionen un gran nombre d’edificis (edificis corporatius i 

oficines), edificis d’activitat comercial, retail o terciari, atès que per a aquests, la gestió del model BIM 

pot ser rendible en la gestió del procés del propi negoci en la seva activitat.

4) El ritme i velocitat de la implementació també el marca l’evolució de les tecnologies de la 

informació i comunicació, i la gestió transparent de la informació (l’entrada de les apps, robòtica, les 

tablets a l’obra, etc.).

Es conclou que:

1) La demanda d’ús de la metodologia BIM, a hores d’ara, es concentra en projectes per a 

l’Administració i promotors d’edificis corporatius que podran rendibilitzar el model en el procés 

d’explotació de l’edifici. 

2) Que els constructors que ho estan aplicant l’utilitzen, com fins ara, de forma independent a 

la fase de projecte per l’impacte que pot tenir en l’estudi i anàlisi de cara a l’execució, i 

aconseguir afinar en costos i planificació.

3) Que les empreses, enginyeries i despatxos professionals estan generant una demanda de 

consultoria de processos per a la implementació de la metodologia BIM. Són consultories amb 

experts en arquitectura/construcció que els cal domini del BIM i, bon coneixement dels 

processos tècnics i de gestió del procés d’edificació, a més de les eines informàtiques que li 

són d’aplicació.

4) Que l’aixecament d’edificis i les seves instal·lacions en BIM poden ser un dels principals 

promotors de la utilitat del model en la gestió del cicle de vida de l’edifici.

Implementació a mitjà/llarg termini
Els experts coincideixen en què per fer un bon ús del model cal integrar la informació de totes les 

fases del cicle d’edificació i incentivar la transparència de la informació, i la gestió col·laborativa 

d’aquesta.

Que la verdadera implantació integral del model BIM es produirà a partir del moment que la informació 

sigui imprescindible per a l’explotació i gestió de l’ús de l’edifici. I quan la gestió d’aquesta informació 

s’utilitzin en les operacions més simples del procés. I que la velocitat en què es produiran aquests 

canvis vindran marcats, probablement, pel ritme i evolució de les aplicacions informàtiques que es 

posin a l’abast de l’usuari final.

Factors amb visió a mitjà/llarg termini:

1) Implementació tancant el cercle, és a dir, models complets BIM útils i vius durant tot el cicle de 

vida de l’edificació.

2) Model de gestió de la informació de l’edifici gestionada per equips pluridisciplinaris relacionats de 

forma “federada”, transparent i col·laborativa.

3) Impacte en la industrialització dels processos de disseny i producció seriada o fet a taller o fàbrica.

4) Impacte en la innovació i disseny del procés d’edificació per la possibilitat d’analitzar i gestionar la 

informació dels projectes realitzats i la realització d’interaccions, simulacions i prototips.

5) Es dilueix la diferenciació entre fases (disseny, producció i explotació) i calen competències més 

transversals per part dels professionals que ho gestionen, combinant coneixements tècnics de 

diverses disciplines amb visió global del cicle d’edificació.

6) Canvis en el models de negoci de tots els agents. Atès que les propostes de valor hauran de 

canviar necessàriament a través del BIM i també ho faran els recursos i activitats necessaris per a 

oferir-los.

Es conclou que:

1) La utilitat del model BIM serà, principalment, pel propi client/promotor al llarg de la vida de 

l’edifici.

2) Que la visió virtual i integral de la construcció i explotació, permetrà integrar funcions en la 

fase de projecte que ara s’incorporen a l’hora de començar l’obra (coordinació de seguretat en 

fase de projecte, constructor i cap d’obra, industrials, etc.).

3) El model BIM al poder simular i virtualitzar la construcció permetrà evitar conflictes en 

l’execució i repercussions en el cost, que en l’actualitat donen lloc a preus contradictoris i a 

modificacions contínues en fase d’execució per desajustos en el projecte. I al mateix temps, 

avaluar des del principi l’impacte de les decisions que es prenen, abans i durant l’obra, que 

provoquen canvis i modificacions i com afecten al resultat del projecte, en temps, cost i gestió.

4) Que la nova forma de projectar virtualitzant la construcció modificarà, també, la forma de 

construir, i farà més viable generar prototips i gestionar la informació de l’experiència. Així 

mateix, incrementar la viabilitat d’innovar en els processos amb visió transversal i 

interdisciplinària (per exemple, dissenyar solucions i sistemes integrant la seguretat i salut, o 

incrementar la preconstrucció a taller, nous materials, impressió de materials i sistemes 3D, 

etc.).
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EL BIM (Building Information Modeling) és una nova metodologia de gestió de la informació del cicle 

de vida dels edificis. El anomenat modelat d’informació per a l’edificació és el procés de generació i 

gestió de dades de l’edifici durant el cicle de vida utilitzant software dinàmic en 3 dimensions i en 

temps real, que permet disminuir pèrdues i recursos en el disseny i construcció, i també, en 

l’explotació, manteniment, remodelació, i fins i tot, enderrocament o desconstrucció de l’edifici. 

Aquest procés de la informació inclou la geometria de l’edifici, les relacions espacials, la informació 

geogràfica i les quantitats i propietats del seus components. La gestió d’informació gràfica i resta de 

dades es poden interpolar a través de diverses plataformes informàtiques i aplicacions amb la fi de 

disposar d’informació integrada obtinguda a partir de la col·laboració dels agents i operadors del 

procés, facilitant la gestió integral.

Hi ha diversos punts de vista respecte a l’origen del BIM, i els seus creadors i propulsors fan 

referències al Building Description System de Charles Eastman com l’iniciador. I sembla que hi ha un 

cert consens que va ser Jerry Laiserin qui el va popularitzar com a terme de representació digital en 

els processos de construcció, amb l’objectiu d’intercanviar i interpolar informació en format digital. Es 

troben referències al 1975 al mètode de publicacions de Eastman, però no és fins al 1984 que es 

comença a aplicar en l’àmbit de l’arquitectura i construcció a EEUU, i al 1987 es troben referències 

pioneres de l’empresa húngara Graphisoft amb la implementació del Virtual Building amb el programa 

ArchiCAD. Autodesk l’aplicà al 2002 quan va comprar la companyia texana Revit Technology.

L’estudi realitzat per PauleyCreative sobre l’ús del sistema de modelat BIM a Regne Unit mostra un 

increment de la implementació d’aquesta tecnologia en tots els camps de l’edificació des del 2010, i 

que es produeix arran la directriu promoguda pel Govern Britànic que per l’any 2016 tots els projectes 

s’hauran d’entregar en format BIM. Segons una enquesta feta a uns 1.000 professionals, reconeix la 

imparable evolució de la metodologia en els projectes, el 94% dels enquestats van dictaminar un 

termini d’uns 5 anys perquè estigui totalment implantat en el sector.

La Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’utilitzar sistemes 

electrònics (és a dir, mitjans de comunicació i eines per modelar dades de l’edifici), en els processos 

de contractació d’obres, serveis i subministraments a partir del setembre del 2018. Aquesta directiva 

indica que els estats membres exigeixin l’ús d’eines de modelat electrònic de dades de les 

construccions (l’ús d’aquestes en les especificacions tècniques, fent referència a aquestes 

considerades des del cicle de vida i no només als costos directes de construcció).

A Espanya, és actualment un enfocament emergent en els processos de disseny, anàlisi, 

documentació i gestió relacionada amb l’arquitectura, l’enginyeria que revolucionarà la forma de 

concebre els projectes i la gestió dels edificis existents. Es poden trobar algunes experiències 

pioneres d’implantació per part de les institucions i administracions públiques, i iniciatives per a 

promoure la divulgació, la definició d’estàndards, la docència i formació, i grups de treball promoguts 

pel Ministeri de Foment. A Catalunya, algunes de les empreses públiques (Infraestructures.cat, BIMSA) 

han fet les seves primeres experiències pilot al 2014 i al febrer del 2015 a Barcelona, en el marc del 

congrés European BIM Summit, diverses institucions catalanes van signar i publicar una carta 

d’intencions i calendari d’objectius per a l’adopció del BIM per part dels agents que intervenen en les 

licitacions públiques.

La definició d’estàndards oberts es determina com a un dels principals reptes pel procés 

d’implementació del BIM. En aquests moments, buildingSMART Spanish Chapter i ITEC amb 

empreses, entitats i institucions ho estan treballant.

Estat de la implementació en el sector. Punts forts i febles
Els experts que han format part del grup de treball per a l’elaboració d’aquest informe reconeixen la 

transició necessària i imparable de la metodologia BIM en el sector, que qualifiquen com a canvi de 

paradigma del sector. 

El repte del sector és assolir la integració de la sostenibilitat, l’eficiència, en el concepte més ampli, 

tant pel que fa als edificis com als processos per a la gestió i construcció, la industrialització dels 

sistemes i materials, i la implementació de l’eficiència en la producció, execució i explotació dels 

edificis per l’efecte de la implementació del BIM, i també, de la metodologia de Lean Construction en 

el procés.

Valoren que l’impacte pot ser positiu en el reeixir de la crisi atès que pot ser un mitjà per aconseguir 

una millora de la productivitat del sector, l’increment de la transparència tan ben valorada en els 

moments actuals, i avantatges del treball en xarxa i de la globalització del mercat de serveis 

professionals a partir del model de gestió col·laborativa i a distància que permet el model.

Es consideren factors clau per facilitar el procés d’implantació del model BIM, els següents:

a) La determinació d’estàndards que facilitin la coordinació d’informació entre agents i aplicacions interpolables. 

b)  La definició de models organitzatius que facilitin el treball en col·laboració dels agents, l’adaptació 

dels aspectes contractuals i de les responsabilitats dels agents en el nou context.

c)  Adaptació de promotors, constructors i professionals als canvis de rol que pot demandar la nova 

metodologia i la modificació dels seus processos de treballs en cadascuna de les fases (disseny, 

producció i explotació).

d)  Visió global del cicle de vida dels edificis, amb l’alineació dels procediments i entregables a aquest 

enfocament.

e)  El paper dels grans contractadors i les administracions públiques en les licitacions com impulsors 

del model i els estàndards.

f) Impuls necessari de la divulgació i formació, i el paper de les entitats acadèmiques, professionals i 

empresarials.

g) Països amb dates límits d’aplicació 

h)  La posada en valor dels professionals que incorporin el BIM, reconeixent la vàlua de la conjunció 

de la seva experiència professional aplicada a aquesta disciplina,

i) La capacitat de treballar de forma ordenada seguint els propis criteris interns de cada organització i 

adaptar-los alhora a una sistematització imposada externament en benefici del projecte de BIM.

Barreres d’entrada
Per contra, s’identifiquen barreres d’entrada a la integració dels agents,i factors que poden provocar 

errors en l’entrada del mètode al sector. La immaduresa del mercat, que desconeix els usos de la 

metodologia, en un sector no habituat a models tan transparents, i la resistència per part d’alguns dels 

agents al treball en col·laboració poden ser un fre important. 

També representa una barrera d’entrada la tendència a la subcontractació de serveis BIM de baixa 

qualitat per part dels agents del sector, fet que, confinat amb una falta de criteri generalitzat, poden 

contribuir a una caiguda de les expectatives generades i a un nou retrocés en la indústria.

Es considera que la definició d’estàndards són una necessitat urgent i crítica per aconseguir una 

adequada implantació i que el paper de les administracions, entitats del sector i plataformes com ara 

buildingSMART poden ser els catalitzadors de l’èxit.

De l’anàlisi de la situació actual es desprèn que aquells que estan començant a treballar amb la 

metodologia ho fan des d'una òptica parcial i en molts casos partint del mateix esquema tradicional. 

Això vol dir que en molts casos, es modela el projecte després de dissenyat, fent una mera traducció 

del model antic al nou amb BIM i de forma incompleta. Es continua definint per separat per cadascun 

dels agents (concepció i disseny, càlculs estructurals, instal·lacions, pressupostos, planificació, etc) que 

una vegada fet i acabat es modelitza amb BIM per identificar els punts de conflicte que caldrà 

remodelar, o ni tan sols això, es modelitza per imatge amb poca utilitat al llarg del procés de construcció 

i molt menys a posteriori una vegada l’edifici acabat. Tot i que fer-ho així, també té els seus avantatges 

com a primer pas, es considera un error no aprofitar tot el potencial que el sistema BIM planteja.

Es posa de manifest que la manca de professionals preparats per treballar amb la nova metodologia 

repercuteix, i que manca coneixement per part dels contractants que encara identifiquen parcialment 

els avantatges, que encara no saber definir bé els entregables del projecte i de l’edifici amb la visió 

global del cicle d’edificació. I com a conseqüència continuen demandant els projectes en el mateix 

format tradicional i amb el mateix contingut d’informació (plànols en 2D, alguns renders, amidaments i 

pressupost, entre d’altres).

Tot i l’eclosió mediàtica que en l’últim any s’està produint en l’entorn professional i del sector al voltant 

del BIM, es considera que manca molta divulgació i pedagogia en el sector i es lamenta que en molts 

casos es segueixi parlant del model BIM com un sistema de representació 3D, i es desconeguin la 

resta de potencialitats relacionades amb la gestió de la informació i la col·laboració entre agents que 

permet la nova metodologia.

Ara bé, cal parar atenció a la velocitat en qué es produeixen els canvis, i el paper que tindran 

l’evolució de les aplicacions informàtiques i la seva implementació en el dia a dia dels professionals de 

tota l’escala d’intervinents, inclòs operaris i industrials. El verdader impacte es produirà quan la 

metodologia arribi a tota la cadena de valor del procés de construcció i, en conseqüència, en la 

interoperabilitat de la informació de tots els agents que intervenen, no només els professionals 

vinculats al projecte.

La verdadera utilitat del model es planteja en les possibilitats de la gestió de la informació, i la 

rendibilitat d’haver pogut construir virtualment i, poder preveure i planificar per després gestionar 

l’explotació de l’edifici amb tota la informació de projecte. En aquest últim cas, s’identifica als gestors 

de patrimoni i usuaris de l’edifici com a usuaris finals del model i es pressuposa que seran els que més 

rendibilitat li poden treure. És per això, que s’identifica una demanda que vindrà properament per 

l’aixecament d’edificis existents, en especial, pel que fa a les instal·lacions de l’edifici.

Implementació a curt termini:
D’altra banda, es defineixen alguns dels factors que dinamitzarà la implementació de forma efectiva a curt 

termini:

1) La necessitat de diferenciar-se en un mercat que es recupera amb un alt grau de competitivitat, i el 

valor afegit que es pot oferir amb el concepte innovador del BIM (encara que en ocasions sigui 

parcialment i amb efecte miratge).

2) La rendibilitat que ofereix la metodologia en la identificació de conflictes en el disseny per 

l’execució i l’impacte que pot tenir en l’eficiència de cost i termini en els processos de producció. En 

especial, pel que fa als contractistes i constructors que, encara que es vegin inicialment obligats a 

modelar o bimetitzar un projecte executat amb altres mètodes, li veuen avantatges a l’hora de 

planificar l’execució i el seu cost.

3) Els avantatges en la gestió de l’explotació de l’edifici i el seu ús i manteniment. En especial, pel 

INFORME D’OPORTUNITATS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EL BIM I LES NOVES STARTUPS

que fa a les grans corporacions que gestionen un gran nombre d’edificis (edificis corporatius i 

oficines), edificis d’activitat comercial, retail o terciari, atès que per a aquests, la gestió del model BIM 

pot ser rendible en la gestió del procés del propi negoci en la seva activitat.

4) El ritme i velocitat de la implementació també el marca l’evolució de les tecnologies de la 

informació i comunicació, i la gestió transparent de la informació (l’entrada de les apps, robòtica, les 

tablets a l’obra, etc.).

Es conclou que:

1) La demanda d’ús de la metodologia BIM, a hores d’ara, es concentra en projectes per a 

l’Administració i promotors d’edificis corporatius que podran rendibilitzar el model en el procés 

d’explotació de l’edifici. 

2) Que els constructors que ho estan aplicant l’utilitzen, com fins ara, de forma independent a 

la fase de projecte per l’impacte que pot tenir en l’estudi i anàlisi de cara a l’execució, i 

aconseguir afinar en costos i planificació.

3) Que les empreses, enginyeries i despatxos professionals estan generant una demanda de 

consultoria de processos per a la implementació de la metodologia BIM. Són consultories amb 

experts en arquitectura/construcció que els cal domini del BIM i, bon coneixement dels 

processos tècnics i de gestió del procés d’edificació, a més de les eines informàtiques que li 

són d’aplicació.

4) Que l’aixecament d’edificis i les seves instal·lacions en BIM poden ser un dels principals 

promotors de la utilitat del model en la gestió del cicle de vida de l’edifici.

Implementació a mitjà/llarg termini
Els experts coincideixen en què per fer un bon ús del model cal integrar la informació de totes les 

fases del cicle d’edificació i incentivar la transparència de la informació, i la gestió col·laborativa 

d’aquesta.

Que la verdadera implantació integral del model BIM es produirà a partir del moment que la informació 

sigui imprescindible per a l’explotació i gestió de l’ús de l’edifici. I quan la gestió d’aquesta informació 

s’utilitzin en les operacions més simples del procés. I que la velocitat en què es produiran aquests 

canvis vindran marcats, probablement, pel ritme i evolució de les aplicacions informàtiques que es 

posin a l’abast de l’usuari final.

Factors amb visió a mitjà/llarg termini:

1) Implementació tancant el cercle, és a dir, models complets BIM útils i vius durant tot el cicle de 

vida de l’edificació.

2) Model de gestió de la informació de l’edifici gestionada per equips pluridisciplinaris relacionats de 

forma “federada”, transparent i col·laborativa.

3) Impacte en la industrialització dels processos de disseny i producció seriada o fet a taller o fàbrica.

4) Impacte en la innovació i disseny del procés d’edificació per la possibilitat d’analitzar i gestionar la 

informació dels projectes realitzats i la realització d’interaccions, simulacions i prototips.

5) Es dilueix la diferenciació entre fases (disseny, producció i explotació) i calen competències més 

transversals per part dels professionals que ho gestionen, combinant coneixements tècnics de 

diverses disciplines amb visió global del cicle d’edificació.

6) Canvis en el models de negoci de tots els agents. Atès que les propostes de valor hauran de 

canviar necessàriament a través del BIM i també ho faran els recursos i activitats necessaris per a 

oferir-los.

Es conclou que:

1) La utilitat del model BIM serà, principalment, pel propi client/promotor al llarg de la vida de 

l’edifici.

2) Que la visió virtual i integral de la construcció i explotació, permetrà integrar funcions en la 

fase de projecte que ara s’incorporen a l’hora de començar l’obra (coordinació de seguretat en 

fase de projecte, constructor i cap d’obra, industrials, etc.).

3) El model BIM al poder simular i virtualitzar la construcció permetrà evitar conflictes en 

l’execució i repercussions en el cost, que en l’actualitat donen lloc a preus contradictoris i a 

modificacions contínues en fase d’execució per desajustos en el projecte. I al mateix temps, 

avaluar des del principi l’impacte de les decisions que es prenen, abans i durant l’obra, que 

provoquen canvis i modificacions i com afecten al resultat del projecte, en temps, cost i gestió.

4) Que la nova forma de projectar virtualitzant la construcció modificarà, també, la forma de 

construir, i farà més viable generar prototips i gestionar la informació de l’experiència. Així 

mateix, incrementar la viabilitat d’innovar en els processos amb visió transversal i 

interdisciplinària (per exemple, dissenyar solucions i sistemes integrant la seguretat i salut, o 

incrementar la preconstrucció a taller, nous materials, impressió de materials i sistemes 3D, 

etc.).
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EL BIM (Building Information Modeling) és una nova metodologia de gestió de la informació del cicle 

de vida dels edificis. El anomenat modelat d’informació per a l’edificació és el procés de generació i 

gestió de dades de l’edifici durant el cicle de vida utilitzant software dinàmic en 3 dimensions i en 

temps real, que permet disminuir pèrdues i recursos en el disseny i construcció, i també, en 

l’explotació, manteniment, remodelació, i fins i tot, enderrocament o desconstrucció de l’edifici. 

Aquest procés de la informació inclou la geometria de l’edifici, les relacions espacials, la informació 

geogràfica i les quantitats i propietats del seus components. La gestió d’informació gràfica i resta de 

dades es poden interpolar a través de diverses plataformes informàtiques i aplicacions amb la fi de 

disposar d’informació integrada obtinguda a partir de la col·laboració dels agents i operadors del 

procés, facilitant la gestió integral.

Hi ha diversos punts de vista respecte a l’origen del BIM, i els seus creadors i propulsors fan 

referències al Building Description System de Charles Eastman com l’iniciador. I sembla que hi ha un 

cert consens que va ser Jerry Laiserin qui el va popularitzar com a terme de representació digital en 

els processos de construcció, amb l’objectiu d’intercanviar i interpolar informació en format digital. Es 

troben referències al 1975 al mètode de publicacions de Eastman, però no és fins al 1984 que es 

comença a aplicar en l’àmbit de l’arquitectura i construcció a EEUU, i al 1987 es troben referències 

pioneres de l’empresa húngara Graphisoft amb la implementació del Virtual Building amb el programa 

ArchiCAD. Autodesk l’aplicà al 2002 quan va comprar la companyia texana Revit Technology.

L’estudi realitzat per PauleyCreative sobre l’ús del sistema de modelat BIM a Regne Unit mostra un 

increment de la implementació d’aquesta tecnologia en tots els camps de l’edificació des del 2010, i 

que es produeix arran la directriu promoguda pel Govern Britànic que per l’any 2016 tots els projectes 

s’hauran d’entregar en format BIM. Segons una enquesta feta a uns 1.000 professionals, reconeix la 

imparable evolució de la metodologia en els projectes, el 94% dels enquestats van dictaminar un 

termini d’uns 5 anys perquè estigui totalment implantat en el sector.

La Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública estableix la necessitat d’utilitzar sistemes 

electrònics (és a dir, mitjans de comunicació i eines per modelar dades de l’edifici), en els processos 

de contractació d’obres, serveis i subministraments a partir del setembre del 2018. Aquesta directiva 

indica que els estats membres exigeixin l’ús d’eines de modelat electrònic de dades de les 

construccions (l’ús d’aquestes en les especificacions tècniques, fent referència a aquestes 

considerades des del cicle de vida i no només als costos directes de construcció).

A Espanya, és actualment un enfocament emergent en els processos de disseny, anàlisi, 

documentació i gestió relacionada amb l’arquitectura, l’enginyeria que revolucionarà la forma de 

concebre els projectes i la gestió dels edificis existents. Es poden trobar algunes experiències 

pioneres d’implantació per part de les institucions i administracions públiques, i iniciatives per a 

promoure la divulgació, la definició d’estàndards, la docència i formació, i grups de treball promoguts 

pel Ministeri de Foment. A Catalunya, algunes de les empreses públiques (Infraestructures.cat, BIMSA) 

han fet les seves primeres experiències pilot al 2014 i al febrer del 2015 a Barcelona, en el marc del 

congrés European BIM Summit, diverses institucions catalanes van signar i publicar una carta 

d’intencions i calendari d’objectius per a l’adopció del BIM per part dels agents que intervenen en les 

licitacions públiques.

La definició d’estàndards oberts es determina com a un dels principals reptes pel procés 

d’implementació del BIM. En aquests moments, buildingSMART Spanish Chapter i ITEC amb 

empreses, entitats i institucions ho estan treballant.

Estat de la implementació en el sector. Punts forts i febles
Els experts que han format part del grup de treball per a l’elaboració d’aquest informe reconeixen la 

transició necessària i imparable de la metodologia BIM en el sector, que qualifiquen com a canvi de 

paradigma del sector. 

El repte del sector és assolir la integració de la sostenibilitat, l’eficiència, en el concepte més ampli, 

tant pel que fa als edificis com als processos per a la gestió i construcció, la industrialització dels 

sistemes i materials, i la implementació de l’eficiència en la producció, execució i explotació dels 

edificis per l’efecte de la implementació del BIM, i també, de la metodologia de Lean Construction en 

el procés.

Valoren que l’impacte pot ser positiu en el reeixir de la crisi atès que pot ser un mitjà per aconseguir 

una millora de la productivitat del sector, l’increment de la transparència tan ben valorada en els 

moments actuals, i avantatges del treball en xarxa i de la globalització del mercat de serveis 

professionals a partir del model de gestió col·laborativa i a distància que permet el model.

Es consideren factors clau per facilitar el procés d’implantació del model BIM, els següents:

a) La determinació d’estàndards que facilitin la coordinació d’informació entre agents i aplicacions interpolables. 

b)  La definició de models organitzatius que facilitin el treball en col·laboració dels agents, l’adaptació 

dels aspectes contractuals i de les responsabilitats dels agents en el nou context.

c)  Adaptació de promotors, constructors i professionals als canvis de rol que pot demandar la nova 

metodologia i la modificació dels seus processos de treballs en cadascuna de les fases (disseny, 

producció i explotació).

d)  Visió global del cicle de vida dels edificis, amb l’alineació dels procediments i entregables a aquest 

enfocament.

e)  El paper dels grans contractadors i les administracions públiques en les licitacions com impulsors 

del model i els estàndards.

f) Impuls necessari de la divulgació i formació, i el paper de les entitats acadèmiques, professionals i 

empresarials.

g) Països amb dates límits d’aplicació 

h)  La posada en valor dels professionals que incorporin el BIM, reconeixent la vàlua de la conjunció 

de la seva experiència professional aplicada a aquesta disciplina,

i) La capacitat de treballar de forma ordenada seguint els propis criteris interns de cada organització i 

adaptar-los alhora a una sistematització imposada externament en benefici del projecte de BIM.

Barreres d’entrada
Per contra, s’identifiquen barreres d’entrada a la integració dels agents,i factors que poden provocar 

errors en l’entrada del mètode al sector. La immaduresa del mercat, que desconeix els usos de la 

metodologia, en un sector no habituat a models tan transparents, i la resistència per part d’alguns dels 

agents al treball en col·laboració poden ser un fre important. 

També representa una barrera d’entrada la tendència a la subcontractació de serveis BIM de baixa 

qualitat per part dels agents del sector, fet que, confinat amb una falta de criteri generalitzat, poden 

contribuir a una caiguda de les expectatives generades i a un nou retrocés en la indústria.

Es considera que la definició d’estàndards són una necessitat urgent i crítica per aconseguir una 

adequada implantació i que el paper de les administracions, entitats del sector i plataformes com ara 

buildingSMART poden ser els catalitzadors de l’èxit.

De l’anàlisi de la situació actual es desprèn que aquells que estan començant a treballar amb la 

metodologia ho fan des d'una òptica parcial i en molts casos partint del mateix esquema tradicional. 

Això vol dir que en molts casos, es modela el projecte després de dissenyat, fent una mera traducció 

del model antic al nou amb BIM i de forma incompleta. Es continua definint per separat per cadascun 

dels agents (concepció i disseny, càlculs estructurals, instal·lacions, pressupostos, planificació, etc) que 

una vegada fet i acabat es modelitza amb BIM per identificar els punts de conflicte que caldrà 

remodelar, o ni tan sols això, es modelitza per imatge amb poca utilitat al llarg del procés de construcció 

i molt menys a posteriori una vegada l’edifici acabat. Tot i que fer-ho així, també té els seus avantatges 

com a primer pas, es considera un error no aprofitar tot el potencial que el sistema BIM planteja.

Es posa de manifest que la manca de professionals preparats per treballar amb la nova metodologia 

repercuteix, i que manca coneixement per part dels contractants que encara identifiquen parcialment 

els avantatges, que encara no saber definir bé els entregables del projecte i de l’edifici amb la visió 

global del cicle d’edificació. I com a conseqüència continuen demandant els projectes en el mateix 

format tradicional i amb el mateix contingut d’informació (plànols en 2D, alguns renders, amidaments i 

pressupost, entre d’altres).

Tot i l’eclosió mediàtica que en l’últim any s’està produint en l’entorn professional i del sector al voltant 

del BIM, es considera que manca molta divulgació i pedagogia en el sector i es lamenta que en molts 

casos es segueixi parlant del model BIM com un sistema de representació 3D, i es desconeguin la 

resta de potencialitats relacionades amb la gestió de la informació i la col·laboració entre agents que 

permet la nova metodologia.

Ara bé, cal parar atenció a la velocitat en qué es produeixen els canvis, i el paper que tindran 

l’evolució de les aplicacions informàtiques i la seva implementació en el dia a dia dels professionals de 

tota l’escala d’intervinents, inclòs operaris i industrials. El verdader impacte es produirà quan la 

metodologia arribi a tota la cadena de valor del procés de construcció i, en conseqüència, en la 

interoperabilitat de la informació de tots els agents que intervenen, no només els professionals 

vinculats al projecte.

La verdadera utilitat del model es planteja en les possibilitats de la gestió de la informació, i la 

rendibilitat d’haver pogut construir virtualment i, poder preveure i planificar per després gestionar 

l’explotació de l’edifici amb tota la informació de projecte. En aquest últim cas, s’identifica als gestors 

de patrimoni i usuaris de l’edifici com a usuaris finals del model i es pressuposa que seran els que més 

rendibilitat li poden treure. És per això, que s’identifica una demanda que vindrà properament per 

l’aixecament d’edificis existents, en especial, pel que fa a les instal·lacions de l’edifici.

Implementació a curt termini:
D’altra banda, es defineixen alguns dels factors que dinamitzarà la implementació de forma efectiva a curt 

termini:

1) La necessitat de diferenciar-se en un mercat que es recupera amb un alt grau de competitivitat, i el 

valor afegit que es pot oferir amb el concepte innovador del BIM (encara que en ocasions sigui 

parcialment i amb efecte miratge).

2) La rendibilitat que ofereix la metodologia en la identificació de conflictes en el disseny per 

l’execució i l’impacte que pot tenir en l’eficiència de cost i termini en els processos de producció. En 

especial, pel que fa als contractistes i constructors que, encara que es vegin inicialment obligats a 

modelar o bimetitzar un projecte executat amb altres mètodes, li veuen avantatges a l’hora de 

planificar l’execució i el seu cost.

3) Els avantatges en la gestió de l’explotació de l’edifici i el seu ús i manteniment. En especial, pel 
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que fa a les grans corporacions que gestionen un gran nombre d’edificis (edificis corporatius i 

oficines), edificis d’activitat comercial, retail o terciari, atès que per a aquests, la gestió del model BIM 

pot ser rendible en la gestió del procés del propi negoci en la seva activitat.

4) El ritme i velocitat de la implementació també el marca l’evolució de les tecnologies de la 

informació i comunicació, i la gestió transparent de la informació (l’entrada de les apps, robòtica, les 

tablets a l’obra, etc.).

Es conclou que:

1) La demanda d’ús de la metodologia BIM, a hores d’ara, es concentra en projectes per a 

l’Administració i promotors d’edificis corporatius que podran rendibilitzar el model en el procés 

d’explotació de l’edifici. 

2) Que els constructors que ho estan aplicant l’utilitzen, com fins ara, de forma independent a 

la fase de projecte per l’impacte que pot tenir en l’estudi i anàlisi de cara a l’execució, i 

aconseguir afinar en costos i planificació.

3) Que les empreses, enginyeries i despatxos professionals estan generant una demanda de 

consultoria de processos per a la implementació de la metodologia BIM. Són consultories amb 

experts en arquitectura/construcció que els cal domini del BIM i, bon coneixement dels 

processos tècnics i de gestió del procés d’edificació, a més de les eines informàtiques que li 

són d’aplicació.

4) Que l’aixecament d’edificis i les seves instal·lacions en BIM poden ser un dels principals 

promotors de la utilitat del model en la gestió del cicle de vida de l’edifici.

Implementació a mitjà/llarg termini
Els experts coincideixen en què per fer un bon ús del model cal integrar la informació de totes les 

fases del cicle d’edificació i incentivar la transparència de la informació, i la gestió col·laborativa 

d’aquesta.

Que la verdadera implantació integral del model BIM es produirà a partir del moment que la informació 

sigui imprescindible per a l’explotació i gestió de l’ús de l’edifici. I quan la gestió d’aquesta informació 

s’utilitzin en les operacions més simples del procés. I que la velocitat en què es produiran aquests 

canvis vindran marcats, probablement, pel ritme i evolució de les aplicacions informàtiques que es 

posin a l’abast de l’usuari final.

Factors amb visió a mitjà/llarg termini:

1) Implementació tancant el cercle, és a dir, models complets BIM útils i vius durant tot el cicle de 

vida de l’edificació.

2) Model de gestió de la informació de l’edifici gestionada per equips pluridisciplinaris relacionats de 

forma “federada”, transparent i col·laborativa.

3) Impacte en la industrialització dels processos de disseny i producció seriada o fet a taller o fàbrica.

4) Impacte en la innovació i disseny del procés d’edificació per la possibilitat d’analitzar i gestionar la 

informació dels projectes realitzats i la realització d’interaccions, simulacions i prototips.

5) Es dilueix la diferenciació entre fases (disseny, producció i explotació) i calen competències més 

transversals per part dels professionals que ho gestionen, combinant coneixements tècnics de 

diverses disciplines amb visió global del cicle d’edificació.

6) Canvis en el models de negoci de tots els agents. Atès que les propostes de valor hauran de 

canviar necessàriament a través del BIM i també ho faran els recursos i activitats necessaris per a 

oferir-los.

Es conclou que:

1) La utilitat del model BIM serà, principalment, pel propi client/promotor al llarg de la vida de 

l’edifici.

2) Que la visió virtual i integral de la construcció i explotació, permetrà integrar funcions en la 

fase de projecte que ara s’incorporen a l’hora de començar l’obra (coordinació de seguretat en 

fase de projecte, constructor i cap d’obra, industrials, etc.).

3) El model BIM al poder simular i virtualitzar la construcció permetrà evitar conflictes en 

l’execució i repercussions en el cost, que en l’actualitat donen lloc a preus contradictoris i a 

modificacions contínues en fase d’execució per desajustos en el projecte. I al mateix temps, 

avaluar des del principi l’impacte de les decisions que es prenen, abans i durant l’obra, que 

provoquen canvis i modificacions i com afecten al resultat del projecte, en temps, cost i gestió.

4) Que la nova forma de projectar virtualitzant la construcció modificarà, també, la forma de 

construir, i farà més viable generar prototips i gestionar la informació de l’experiència. Així 

mateix, incrementar la viabilitat d’innovar en els processos amb visió transversal i 

interdisciplinària (per exemple, dissenyar solucions i sistemes integrant la seguretat i salut, o 

incrementar la preconstrucció a taller, nous materials, impressió de materials i sistemes 3D, 

etc.).
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Com es visiona el futur del sector de la construcció i l’edificació a llarg 

termini, una vegada desplegades les potencialitats de la metodologia BIM 

en el sector
La metodologia BIM pot representar un canvi de paradigma dins del sector de la construcció que 

configura una nova forma de dissenyar, construir i gestionar els edificis i la seva integració amb l’entorn 

de la ciutat i geogràfic. Les smart cities i el BigData actuaran com un “gran germà” de la informació 

associada a la ciutat i els edificis, una informació útil per a la gestió política, social i professional.

La virtualització del procés d’edificació i l’ús dels edificis, integrarà aquests dos processos fins ara 

separats en un sol on es comparteix la informació que és transparent i pública. L’edifici és una xarxa 

d’elements que el configuren amb una informació associada que s’actualitza de forma permanent al 

llarg de la vida de l’edifici. Amb el que s’aconsegueix encadenar el projecte de construcció amb el As 

Built de l’edifici i que es manté al llarg de la vida de l’edifici, i l’usuari de l’edifici s’incorpora com agent 

actiu del model BIM durant el cicle de vida de l’edifici, en el seu ús i manteniment.

La integració d’informació de disciplines diferents i la possibilitat de simular realitats complexes 

permetrà assolir majors prestacions amb costos més ajustats, amb un nivell d’eficiència superior. La 

tecnologia està preparada per poder produir i gestionar edificis eficients. 

La possibilitat de gestionar virtualment la producció de l’obra facilita també mecanismes de gestió de 

la seguretat i organització de l’obra, amb major i millor planificació, que fa viable la gestió del Lean 

Construction. És a dir una construcció més eficient i sense pèrdues i una millora de la productivitat. 

Es preveu una millora de la gestió de la seguretat i salut que es podrà treballar en fase de projecte i 

aplicar a l’obra amb millor implicació del coordinador de seguretat en fase de projecte, i en 

conseqüència l’execució d’estudis i plans de seguretat amb metodologia BIM com a eina de gestió de 

la coordinació de seguretat.

La gestió de la informació a l’abast de tots els que intervenen en el procés, el que permet compartir el 

coneixement i que personal amb poca qualificació formativa pugui gestionar la seva feina millor a partir 

d’instruccions fàcils rebudes a través del telèfon o portàtil.

Les tecnologies de la comunicació, internet i el BIM permeten la realització i gestió a distància de 

funcions que fins ara només es podien fer in situ. Això facilita la globalització de la gestió de projectes 

i, per tant, la possibilitat d’exportar serveis que fins ara eren difícil de fer a distància.

La socialització de la informació i la facilitat amb què es pot interactuar amb les aplicacions donarà un 

paper més actiu al client i usuari de l’edifici que, és possible, que properament pugui participar en el 

disseny dels edificis i la ciutat.

La impressió 3D aplicada als processos de producció és una realitat incipient que es desenvoluparà en 

un futur no gaire llunyà, així podrem veure que el que ara s’aplica només a prototips o a elements de 

poc volum, d’aquí poc es podrà aplicar a qualsevol procés de producció. Això tindrà un gran impacte, 

tant en el procés de fabricació dels materials com en la construcció de sistemes i elements 

constructius.

La possibilitat de simular i reiterar processos de disseny i càlcul permetrà avançar en el disseny i 

gestió de projectes i aplicar tècniques que afavoreixen la innovació i la tecnificació d’un sector, fins 

ara, de lenta evolució. Per tant, es podria dir que la tecnologia, que hi ha a l’abast, hauria de permetre 

aplicar conceptes d’eficiència i innovació en el sector, per aplicar criteris d’excel·lència d’un sector 

més industrialitzat.
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Com es visiona el futur del sector de la construcció i l’edificació a llarg 

termini, una vegada desplegades les potencialitats de la metodologia BIM 

en el sector
La metodologia BIM pot representar un canvi de paradigma dins del sector de la construcció que 

configura una nova forma de dissenyar, construir i gestionar els edificis i la seva integració amb l’entorn 

de la ciutat i geogràfic. Les smart cities i el BigData actuaran com un “gran germà” de la informació 

associada a la ciutat i els edificis, una informació útil per a la gestió política, social i professional.

La virtualització del procés d’edificació i l’ús dels edificis, integrarà aquests dos processos fins ara 

separats en un sol on es comparteix la informació que és transparent i pública. L’edifici és una xarxa 

d’elements que el configuren amb una informació associada que s’actualitza de forma permanent al 

llarg de la vida de l’edifici. Amb el que s’aconsegueix encadenar el projecte de construcció amb el As 

Built de l’edifici i que es manté al llarg de la vida de l’edifici, i l’usuari de l’edifici s’incorpora com agent 

actiu del model BIM durant el cicle de vida de l’edifici, en el seu ús i manteniment.

La integració d’informació de disciplines diferents i la possibilitat de simular realitats complexes 

permetrà assolir majors prestacions amb costos més ajustats, amb un nivell d’eficiència superior. La 

tecnologia està preparada per poder produir i gestionar edificis eficients. 

La possibilitat de gestionar virtualment la producció de l’obra facilita també mecanismes de gestió de 

la seguretat i organització de l’obra, amb major i millor planificació, que fa viable la gestió del Lean 

Construction. És a dir una construcció més eficient i sense pèrdues i una millora de la productivitat. 

Es preveu una millora de la gestió de la seguretat i salut que es podrà treballar en fase de projecte i 

aplicar a l’obra amb millor implicació del coordinador de seguretat en fase de projecte, i en 

conseqüència l’execució d’estudis i plans de seguretat amb metodologia BIM com a eina de gestió de 

la coordinació de seguretat.

La gestió de la informació a l’abast de tots els que intervenen en el procés, el que permet compartir el 

coneixement i que personal amb poca qualificació formativa pugui gestionar la seva feina millor a partir 

d’instruccions fàcils rebudes a través del telèfon o portàtil.

Les tecnologies de la comunicació, internet i el BIM permeten la realització i gestió a distància de 

funcions que fins ara només es podien fer in situ. Això facilita la globalització de la gestió de projectes 

i, per tant, la possibilitat d’exportar serveis que fins ara eren difícil de fer a distància.

La socialització de la informació i la facilitat amb què es pot interactuar amb les aplicacions donarà un 

paper més actiu al client i usuari de l’edifici que, és possible, que properament pugui participar en el 

disseny dels edificis i la ciutat.

La impressió 3D aplicada als processos de producció és una realitat incipient que es desenvoluparà en 

un futur no gaire llunyà, així podrem veure que el que ara s’aplica només a prototips o a elements de 

poc volum, d’aquí poc es podrà aplicar a qualsevol procés de producció. Això tindrà un gran impacte, 

tant en el procés de fabricació dels materials com en la construcció de sistemes i elements 

constructius.

INFORME D’OPORTUNITATS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EL BIM I LES NOVES STARTUPS

La possibilitat de simular i reiterar processos de disseny i càlcul permetrà avançar en el disseny i 

gestió de projectes i aplicar tècniques que afavoreixen la innovació i la tecnificació d’un sector, fins 

ara, de lenta evolució. Per tant, es podria dir que la tecnologia, que hi ha a l’abast, hauria de permetre 

aplicar conceptes d’eficiència i innovació en el sector, per aplicar criteris d’excel·lència d’un sector 

més industrialitzat.
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CONSULTORIA I IMPLEMENTACIÓ

BIM MANAGEMENT

INFORME D’OPORTUNITATS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EL BIM I LES NOVES STARTUPS

L’impacte del BIM en el sector és generador de noves oportunitats professionals i de negoci per a 

emprenedors i empresaris del sector. L’anàlisi de la situació actual de la implantació del BIM en el 

sector i les seves perspectives donen pistes d’on es produeixen aquestes oportunitats i la visió a llarg 

ens donen pistes dels àmbits en els que es produiran canvis que provocaran noves demandes o 

modificació de les característiques de la demanda existent.

El grup d’experts en la seva reflexió ha definit alguns àmbits en els que es detecta, en la seva opinió, 

una demanda emergent, i que detallem a continuació amb alguns exemples.

La demanda més pròxima, avui, és la centrada en tots els processos d’implantació del BIM a les 

empreses i despatxos professionals, per tant, en l’adaptació del sector a la nova metodologia. Així 

doncs, activitats relacionades amb la Consultoria de processos d’informació i gestió i els sistemes 

informàtics associats, la formació i capacitació dels professionals que les treballaran és una de les 

demandes més directes a dia d’avui.

Exemples d’oportunitats:

• Consultoria d’implementació BIM en despatxos professionals i empreses, en enfocament 

transversal o especialitzada en constructores, enginyeria d’instal·lacions, calculistes, despatxos 

d’arquitectura, fabricants, sostenibilitat, seguretat, etc.

• Formació pel desenvolupament de competències BIM per a professionals i operaris.

• Serveis de BIM Consultant per auditories, gestió del canvi, etc.

Els professionals i empreses del management del procés d’edificació i el seu cicle de vida, com ara, el 

Project Manager, Construction Manager, Safety Manager, Facility Manager etc, hauran d’incorporar la 

metodologia BIM al seus serveis professionals i disposar de les competències que calen per fer-les 

servir. Durant un temps serà considerat un valor afegit i un diferencial per ser més competitiu, però en 

un futur pròxim serà requisit per no ser exclòs del mercat.

La figura del BIM Manager i el BIM Coordinator són noves figures professionals de les que es preveu 

demanda properament, igual que ho són en altres països on el BIM està més implantat. Aquestes 

noves funcions professionals s’incorporaran com a figures independents en grans projectes o poden 

ser integrades pels altres professionals en els casos de gestió en projectes de menys envergadura.

Exemples d’oportunitats:

• BIM Manager

• BIM Coordinator

• BIM Project Management

• BIM Construction Management

• BIM Facility Management

• BIM Safety Management

• BIM Coordinador de Seguretat en fase de projecte

Serveis per modelar projectes i edificis en BIM, i els seus elements. Pot consistir en modelar parts: 

estructures, instal·lacions, productes, etc. o la seva aplicació en l’urbanisme i la cartografia. O en 

l’aixecament d’edificis existents (núvols de punts), aixecament d’instal·lacions, en la diagnosi, 

fotogrametria, entre d’altres.

Exemples d’oportunitats:

• Serveis de modelatge en BIM d’edificis, instal·lacions, estructures, etc

• Aixecament BIM d’edificis i les seves instal·lacions

• BIM Modeller

• BIM Elements

• BIM Manufacturing

• BIM Objects per catàlegs BIM de productes

• BIM gestor de continguts

Serveis de control i gestió de la integració de la informació en el model BIM, definició de models i 

auditoria de la interoperabilitat, control i actualització de dades integrades en el model BIM, gestió de 

continguts BIM, auditoria de projectes o models d’edificis existents. Gestió de la informació de varis 

models, o integració amb informació geogràfica o de la ciutat.

Exemples d’oportunitats:

• BIM auditor

• BIM gestor de continguts 

• BIM interoperabilitat

• BIM actualització de models
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L’impacte del BIM en el sector és generador de noves oportunitats professionals i de negoci per a 

emprenedors i empresaris del sector. L’anàlisi de la situació actual de la implantació del BIM en el 

sector i les seves perspectives donen pistes d’on es produeixen aquestes oportunitats i la visió a llarg 

ens donen pistes dels àmbits en els que es produiran canvis que provocaran noves demandes o 

modificació de les característiques de la demanda existent.

El grup d’experts en la seva reflexió ha definit alguns àmbits en els que es detecta, en la seva opinió, 

una demanda emergent, i que detallem a continuació amb alguns exemples.

La demanda més pròxima, avui, és la centrada en tots els processos d’implantació del BIM a les 

empreses i despatxos professionals, per tant, en l’adaptació del sector a la nova metodologia. Així 

doncs, activitats relacionades amb la Consultoria de processos d’informació i gestió i els sistemes 

informàtics associats, la formació i capacitació dels professionals que les treballaran és una de les 

demandes més directes a dia d’avui.

Exemples d’oportunitats:

• Consultoria d’implementació BIM en despatxos professionals i empreses, en enfocament 

transversal o especialitzada en constructores, enginyeria d’instal·lacions, calculistes, despatxos 

d’arquitectura, fabricants, sostenibilitat, seguretat, etc.

• Formació pel desenvolupament de competències BIM per a professionals i operaris.

• Serveis de BIM Consultant per auditories, gestió del canvi, etc.

Els professionals i empreses del management del procés d’edificació i el seu cicle de vida, com ara, el 

Project Manager, Construction Manager, Safety Manager, Facility Manager etc, hauran d’incorporar la 

metodologia BIM al seus serveis professionals i disposar de les competències que calen per fer-les 

servir. Durant un temps serà considerat un valor afegit i un diferencial per ser més competitiu, però en 

un futur pròxim serà requisit per no ser exclòs del mercat.

La figura del BIM Manager i el BIM Coordinator són noves figures professionals de les que es preveu 

demanda properament, igual que ho són en altres països on el BIM està més implantat. Aquestes 

noves funcions professionals s’incorporaran com a figures independents en grans projectes o poden 

ser integrades pels altres professionals en els casos de gestió en projectes de menys envergadura.

Exemples d’oportunitats:

• BIM Manager

• BIM Coordinator

• BIM Project Management

BIMETITZAR

 AUDITORIA BIM

INFORME D’OPORTUNITATS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EL BIM I LES NOVES STARTUPS

• BIM Construction Management

• BIM Facility Management

• BIM Safety Management

• BIM Coordinador de Seguretat en fase de projecte

Serveis per modelar projectes i edificis en BIM, i els seus elements. Pot consistir en modelar parts: 

estructures, instal·lacions, productes, etc. o la seva aplicació en l’urbanisme i la cartografia. O en 

l’aixecament d’edificis existents (núvols de punts), aixecament d’instal·lacions, en la diagnosi, 

fotogrametria, entre d’altres.

Exemples d’oportunitats:

• Serveis de modelatge en BIM d’edificis, instal·lacions, estructures, etc

• Aixecament BIM d’edificis i les seves instal·lacions

• BIM Modeller

• BIM Elements

• BIM Manufacturing

• BIM Objects per catàlegs BIM de productes

• BIM gestor de continguts

Serveis de control i gestió de la integració de la informació en el model BIM, definició de models i 

auditoria de la interoperabilitat, control i actualització de dades integrades en el model BIM, gestió de 

continguts BIM, auditoria de projectes o models d’edificis existents. Gestió de la informació de varis 

models, o integració amb informació geogràfica o de la ciutat.

Exemples d’oportunitats:

• BIM auditor

• BIM gestor de continguts 

• BIM interoperabilitat

• BIM actualització de models

18



 INFORMÀTICA APLICADA AL BIM

VIRTUALITZACIÓ

 FACILITY MANAGEMENT

INFORME D’OPORTUNITATS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EL BIM I LES NOVES STARTUPS

En el procés d’implementació del BIM en el sector es genera la necessitat a les empreses i 

professional d’adquirir i parametritzar una sèrie de programes informàtics especialitzats i un hardware 

que caldrà configurar d’acord a estàndards i processos de treball. 

Aquests canvis en la metodologia basada en l’aplicació dels sistemes informàtics provocaran en 

cascada la necessitat de desenvolupar aplicacions que permetin fer arribar la informació a tots i 

cadascun dels agents que intervenen en el procés. Les tablets i les apps són eines de treball que 

s’incorporaran en el dia a dia dels operaris igual que ho és avui de tots els ciutadans a través del 

mòbil. 

Exemples d’oportunitats:

• Apps aixecament BIM.

• Apps instruccions d’ús i aplicació materials.

• Software per a ulleres virtuals.

• Software complementari a l’existent BIM.

• Simuladors.

Serveis per a visualitzar o simular el funcionament de l’edifici i la seva integració amb l’entorn, 

realització de simulacions per a la preconstrucció, de predemolició, d’integració de prestacions 

eficiència energètica, d’ús de l’edifici, entre d’altres. Disseny virtual i vistes hologràfiques, integració de 

la realitat virtual amb el model o realitat augmentada, etc.

Exemples d’oportunitats:

• BIM Demolition.

• VDC Virtual designandconstructionservices.

• HolographicviewersServeis de realitat augmentada.

Serveis per a gestionar el manteniment i els actius d’un edifici a través de Models BIM. Això resulta un 

oportunitat de negoci especialment per a qui pugui oferir solucions fàcils d’implementar, ja que 

actualment el software de FM requereix inversions d’implantació que no el fan viable per a petits 

propietaris.
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 PRINTING 3D

INFORME D’OPORTUNITATS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. EL BIM I LES NOVES STARTUPS

Serveis d’aplicació de la metodologia BIM a peu d’obra, en el control i producció de la construcció, i la 

relació amb els agents que intervenen en el procés. Gestió de la producció integrant el BIM amb el 

Lean Construction. 

Exemples d’oportunitats:

• BIM aplicat al LEAN Construction

• BIM “in situ”. Actualització i gestió de canvis durant el procés

• BIM interoperabilitat amb fabricants i industrials. Pressupostos, planificació i comandes

• BIM organització de l’obra i gestió de la producció

• BIM instruccions i organització de tasques

• BIM estudis de seguretat i salut

Disseny, construcció i producció d’edificis, sistemes constructius, i materials; fabricats, prefabricat o 

construïts a taller a mida o seriats a partir de modelatges BIM.

Exemples d’oportunitats:

• Cambres higièniques preconstruïdes a taller

• Prefabricats a mida

• Edificacions modulars preconstruïdes. Bim off-site

• Prototipus d’edificis amb prestacions excepcionals

• Motlles i formes singulars

• Especejament

Aplicació de la impressió 3D a partir de models BIM d’edificis, sistemes constructius, components o 

materials.

• Disseny i producció de prototips i maquetes

• Disseny i fabricació de Motlles i peces

• Producció i construcció d’elements constructius 
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