
BIM

Building Information Modelling



Que és el BIM ?

• Consisteix en la creació d’un model virtual 
d’un Edifici –Infraestructura. És una Base de 
dades

• Més que un Software d’aplicació, és un nou 
mètode de treball i un nou Paradigma



Reflexió

• La forma de projectar, al llarg de la història sempre ha estat la 

mateixa...

Planta Alçat

Secció

Secció



La Base De dades

AUTOCAD AUTOCAD  3D BIM

Tipus de material / Compost

Resistència Al foc
TèrmicaAcústicaCost

Prefabricació



Evolució

• Del Rottring al CAD (fa 20 anys) – ara del CAD 
al BIM. Evolució natural

• Obligació del Seu ús obligatori a partir de 
2016, en projectes cofinançats per la UE -
DIRECTIVA 2014/24/UE – Recomanació per la 
seva adopció als diferents Estats membres

• Manifest BIMCAT Barcelona.  
Infraestructures.cat Horitzó 2018



La comunicació

https://www.youtube.com/watch?v=EVKcEeR52tw



Valor afegit pel Client

• Cicle de vida Complet 

• Definició 
Tipologies

• Documents 
contractuals 

• Construcció

• As buil

• Necessitats

• Requeriments

• Operacions 
Manteniment

• Refrormes

MANTENIMENT PROJECTE BÀSIC

PROJECTE 

CONSTRUCTIU
CONSTRUCCIÓ



Flux Continu

• Evitem la pèrdua d’informació : Estalvi



Què li aporta al client ?

*Producte òptim a les necessitats

PER AL MANTENIMENT :

*Informació dels components instal·lats

*Facilitat gestió de dades

*Programació de manteniments

preventius

*Acotació estimacions de cost FM

Reducció de cost durant la vida útil



Perquè ara el BIM ?

• Les primeres aplicacions de BIM, ja fa més de 
30 anys que es van crear.

• Actualment ja es disposa d’una xarxa de 
telecomunicacions molt més extensa i potent

• La tecnologia del Núvol (Dropbox, Gdrive,...)

• La Potència  dels Ordenadors. 32-64 GB RAM

• La necessitat d’adaptar-se als nous temps: 
Eficiència en tot el procés i Sostenibilitat



Software BIM al mercat
• Revit – (Autodesk)  

• Archicad - (Graphisoft)

• AECOsim - (Bentley)

• Allplan - (Nemetchek)
Permet fer grans projectes (sistema multiarxiu).  

• Tekla Structures (Trimble)
Càlcul i modelat d’estructures de qualsevol tipus. Es més empleat per l’Enginyeria 

Civil. Molt apte per estructures metàl·liques, i per industrialitzar el models

• Edificius, 4m,...



REVIT    

REVIT

“Tot terreny”, una mica curt en obres de gran 
enginyeria i de moltes instal·lacions

El més utilitzat a nivell Mundial – AUTODESK -



Exemple - REVIT

https://www.youtube.com/watch?v=dq4ynnuyPSI



ARCHICAD

ARHICAD

Més per Arquitectura i Edificació, el 
primer programa BIM – Molt potent en 

temes de treball en grup



Exemple - ARCHICAD

https://www.youtube.com/watch?v=iyVkOTwQbO4



AECOsim

Building Information Modelling

AECOsim
Per volar alt – El que permet fer grans projectes (sistema 

multiarxiu) – Molt més enfocat a l’Enginyeria. (Ús en grans 
empreses: Norman Foster, Zaha Hadid, ...) 



Exemple AECOsim

https://www.youtube.com/watch?v=qbI1wsXDQT8



BIM al projectar

• Estem construint “Virtualment” un Projecte

• Tots els softwares incorporen el modelat  de les 
instal·lacions (i alguns el propi càlcul)

• Qualsevol canvi al model virtual, es manifesta 
automàticament en plànols i amidaments



Abast del BIM

• BIM 4D – El temps – programació de l’obra. 
Planificació – Virtualització

• BIM 5D – El cost – Pressupost 

• BIM 6D – Avaluació Energètica

• BIM 7D – Cicle de Vida (operació i 
Manteniment)

• Format IFC – per intercanvi en aplicacions BIM 
i programes derivats (estructures, 
instal·lacions)



BIM 4D Construcció Virtual

https://www.youtube.com/watch?v=qxl4hGqe1sw



Interoperabilitat

PRINCIPAL

3D + p.

PLANIFICACIO

BIM  4D

MANTENIMENT

BIM 7D

PRESSUPOST

BIM 5D

M. 
ENERGÈTIC

BIM 6D 

ESTRUCTURES INSTALACIONS

IFC 



Detecció de Col·lisions



BIM al construir

• Visualització del model 3D per a facilitar la 
comprensió al cap d’obra - encarregats

• Opció de prefabricar 

• Coordinació entre industrials (espai – temps)

• Gestió de la logística

• Gestió de l’espai

• Optimització de recursos



BIM al FM (Manteniment)

• Ordres de Treball – Assignació RRHH

• Manteniment preventiu

• Gestió d’actius

• Control d’inventari

• Seguretat

• Gestió Documental

• Reformes / Demolicions

(software de FM, que empra la base de dades)



Treball Col·laboratiu

• Capacitat de treballar en el mateix model per 
varis projectistes, independentment de la seva 
ubicació física 

• Projectes col·laboratius : Adaptació a les 
necessitats – Petits projectistes que treballen 
en grup poden desenvolupar grans projectes

• Software – Archicad: Defineix un sistema de 
Rols, permisos, reserves  

• Servidors per la gestió del treball en Equip



El BIM = Qualitat

• Fins ara, les Empreses constructores, estaven 
pendents de les errades dels projectes per fer 
calaix; El primer que fa una constructora es 
revisar els amidaments del projecte (ni tal sols es 
llegeix la memòria, i ben just el plec)

• El BIM, al ser una representació de la realitat 
evita de forma dràstica les indefinicions, i les 
errades d’espai (per exemple en la coordinació 
del pas de les diferents instal·lacions) – detector 
de col·lisions



Presentació als Clients

• En Projectes Bàsics o Avantprojectes, facilitat 
en plantejar alternatives i valorar-les

• El client, a través de visors IFC gratuïts (Tekla
BIM Sight, Solibri), pot contemplar l’evolució 
dels treballs, i participar activament en la 
presa de decisions. PDF 3D

• Renderitzacions – Vídeos  - Realitat Virtual

• Producció en massa personalitzada. 



Estat Actual del BIM

• Finlàndia, Suècia, Noruega,  Dinamarca i Holanda –
Obligació de fer projectes en BIM en Contractes amb 
l’administració Pública ja en vigència

• UK (Regne Unit)- A partir de 2016 Tots els actius nous 
en BIM – i paulatinament els existent (As built en BIM) 

• DIRECTIVA 2014/24/UE – Obligació de d’ús del  BIM, a 
partir de 2016, en projectes cofinançats per la Unió 
Europea, i la recomanació d’ús per al estats membres

• Manifest BIMCAT Barcelona 2015 – Horitzó any 2018

licitacions de més de 3 M€ - Infraestructres.cat



Utilització Específica

• Projectistes d’instal·lacions, Enginyers MEP

• Projectes en Construccions Ramaderes

• Projectes d’Indústria alimentària

• Centres logístics

• Manteniment Actius existents - FM



Conclusions

• La disponibilitat d’aquestes noves eines, genera 
una nova forma de treballar a tots els nivells, i 
d’interacció - comunicació entre tos els agents 
participats. Canvi en el model de negoci

• Més qualitat en definicions als projectes, i menys 
errors en pressupost

• El seu ús per part de l’Administració Pública  
genera a la llarga que els clients privats també 
sol·licitin els projectes en BIM (USA, Nord 
d’Europa, i UK)



webs

• www.bimcat.cat

• www.apogeavirtalbuilding.com


