GRUP DE TREBALL TIC-CONSTRUCCIÓ/
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A INNOCONS
Informe: Impuls de les TIC al sector de la
construcció. La necessitat d’adoptar estàndards
internacionals d’informació.
Propostes de projecte:
• Construcció-Digital
• TIC’s per a la rehabilitació energètica d’edificacions.

IMPULS DE LES TIC A LA CONSTRUCCIÓ. LA NECESSITAT D’ADOPTAR
ESTÀNDARDS INTERNACIONALS D’INFORMACIÓ.
Introducció
El sector de la construcció pateix actualment una baixa productivitat, manca de
qualitat i eficiència que resulta, sovint, en incompliment de terminis i costos i
insatisfacció dels clients.
La construcció és un sector amb baixa productivitat, com així ho demostren les
Taules Input-Output de Catalunya 20051. Segons aquestes taules, si la
productivitat aparent de Catalunya és igual a 100, la productivitat de la
construcció és de 97,60.
Aquesta relativa baixa productivitat incideix directament en tota l’economia
catalana donat que la construcció representava el 2009 el 12,21% de la
demanda interna i el 9,6% del valor afegit generat per l’economia catalana.
Qualsevol millora de la productivitat permetria alliberar ingents recursos per a
realitzar altres activitats productives.
La causa d’aquesta baixa productivitat, eficiència i qualitat es deu, entre
d’altres raons (alta atomització del sector, globalment baixa formació,
processos productius tradicionals, relacions de confrontació entre els diversos
actors de la construcció, etc), a la baixa introducció de les tecnologies de la
informació i comunicació (TIC) al sector.
A part de raons culturals, com una actitud conservadora davant de les
innovacions i la baixa formació en TIC, que també s’haurien d’adreçar, la
qüestió clau en el sector de l’Arquitectura, Enginyeria, Construcció i Gestió
d’Infraestructures és la manca d'interoperabilitat, que podríem definir com
l’habilitat per compartir informació, des que un client comença a definir les
seves necessitats, passant per la construcció, fins que els usuaris finals
ocupen la infraestructura i necessiten tota la informació relativa a la construcció
per tal de gestionar-la.
Així, en un sector molt fragmentat, els actors usen estructures de la informació
(els models de dades), formats i modes d’accedir a la informació (protocols)
diferents.
Per exemple, l’ús de diferent programari no compatible obliga a re introduir les
dades diverses vegades o a canviar-ne el format, cosa que implica un gran
augment de costos de personal, facilita l’aparició d’errors i retarda la fluïdesa de
l’intercanvi d’informació que, molts cops, obliga a refer feina ja realitzada i es
font de conflictes i malentesos.
Aquesta manca d’interoperabilitat dificulta en gran mesura la digitalització del
sector (e-business) amb la introducció del proveïment electrònic (e-
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Procurement), la tecnologia BIM,
la gestió de projectes via web2, la
industrialització de la construcció i l’adopció de tecnologies netes.
En un estudi molt complert realitzat pel Departament de Comerç dels Estants
Units sobre el cost de la manca d’interoperabilitat al sector de la construcció,
s’estima que aquest és de 15.8 miliards de dòlars3, que equivaldrien a 53 € m2
en una construcció nova4.
Altres estudis mostren que el 50-85% de tots els problemes de construcció són
causats per informació que manca, és errònia o es coordina malament.
L’adopció d’estàndards internacionals neutres, imparcials i acceptats
globalment que facin de “pont” entre aplicacions permetria superar aquests
inconvenients i impulsaria el sector.
Estem doncs, davant d’un repte la solució del qual impulsaria la modernització
del sector i l’impuls de la productivitat de l’economia catalana.

2

E-business W@tch. European Commission; “ICT and e-Business in the Construction Industry. ICT
adoption and e-business activity in 2006. Sector Report nº7/2006. www.ebusiness-watch.org/
3
Michael P. Gallaher, Alan C. O’Connor, John L. Dettbarn, Jr., and Linda T. Gilday;
Cost Analysis of Inadequate Interoperability in the U.S. Capital Facilities Industry. U.S. Department of
Commerce. Technology Administration. National Institute of Standards and Technology. 2004
4
Bernard Ferries. Mediaconstruct N°7. Setembre 2004.
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Els estàndards oberts
BuildingSMART Internacional per a la Interoperabilitat (IAI)5, de la qual són
membres empreses de construcció, enginyeria, materials, programari i
organismes públics d’arreu el món, ha desenvolupat un estàndard obert adoptat
internacionalment per compartir informació sobre edificacions que té en compte
les necessitats de tots els participats del procés en tot el cicle de vida.
L’ IFC (Industry Foundation Classes)6 és un protocol d’informació per a la
construcció, que és un estàndard obert, global i ISO/PAS 16739. L’IFC són
definicions d’informació sobre objectes que representen elements físics de la
construcció o processos de construcció i manteniment. Aquestes definicions
contenen la informació necessària per a què aquest elements o processos
puguin ser compartits entre diverses plataformes o aplicacions, mentre que es
mantenen les seves propietats úniques, la identitat i les seves relacions.7
BuildingSMART també ha adoptat l’estàndard aecXML per a la comunicació
electrònica d’informació a través d’internet, amb fonts com plànols, documents,
materials, organitzacions, professionals, o activitats com ofertes, projectes,
càlculs de costos, calendaris de treball, construcció, transmissió d’ordres i
compres, etc.
Així mateix, BuildingSMART ha desenvolupat BIM (Building Information
Modeling), Modelatge d'Informació sobre Construcció, basat en l‘estàndard
IFC, que també integra dades del sistema d’informació geogràfica (GIS, en
anglès), entre d’altres. En una aplicació BIM, a més de la definició formal (o
dibuix) del projecte, tota la informació constructiva, tècnica i, fins i tot, logística
s’empra en un model paramètric únic.
El BIM permet, per exemple, poden provar el rendiment tèrmic, determinar
automàticament la conformitat amb la normativa del sector o realitzar la
fabricació automatitzada. L’ús de BIM facilita i millora molt significativament el
flux d'informació en els projectes del sector de la construcció i la reducció
d’errors8, cosa que permetrà millorar la qualitat del producte i la relació costbenefici.9
5

www.buildingsmart.com El Capítol Ibèric d’aquesta institució està constituït por la Fundación
LABEIN (Centre Tecnològic del País Basc), AIDICO (Institut Tecnològic de la Construcció, a València)
i UNINOVA (Institut de Noves Tecnologies de Portugal).
6
Es pot trobar àmplia informació, només en anglès, sobre IFC a http://www.ifcwiki.org
7
Per exemple, una empresa manufacturera pot proveir la informació tècnica del seu producte en aquest
format, que després es podrà inserir en un programa CAD. Aquest producte “intel·ligent” porta dades
referents a les seves propietats, com les dimensions, els materials, la resistència, cost, disponibilitat i font.
Aquesta mateixa informació es pot fer servir en programari per estimació de costos i anàlisis d’energia.
www.building-connections.info. Agost 2006
8
BIM, per exemple, permet l’ús d’un detector de conflictes en el projecte on l’ordenador informa a
l’equip projectista sobre parts de l’edifici o construcció que estan en contradicció i permet visualitzar-les
en relació amb la totalitat de la construcció.
9
L’empresa Data Design System, per exemple, ofereix un visor gratuït que permet visualitzar arxius IFC
(així com fitxer DDS-CAD, DWG and DXF) per models en 2D or 3D i navegar pel model IFC per
objecte, espai o sistema and mirar paràmetres detallats de qualsevol objecte, fins i tot les seves propietats
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La IAI és la titular d’aquests estàndards, que els posa a disposició d’empreses i
entitats públiques per al seu ús i desenvolupament.
La indústria global de programari de construcció està molt avançada vers el
canvi a aquests estàndards. Tots els venedors prinicipals d'Autodesk Revit,
Graphisoft ArchiCAD, Nemetscheck Allplan i Bentley Triforma tenen certificació
d'IFC.
Molts altres programes especialitzats en enginyeria, pressupost, anàlisi,
manteniment i sistemes d’informació geogràfica, per exemple, complementen
aquests models.

Iniciatives d’estandardització a nivell internacional
A part de l’organització internacional BuildingSMART, on hi ha grups de treball
distribuïts pels països més avançats 10, hi ha tota una sèrie d’iniciatives
nacionals per a l’impuls d’aquestes tecnologies.
A títol d’exemple, l’esforç dels Estats Units per adoptar els esmentats
estàndards és extraordinari. Destaca la National BIM Standard Committee
(NBIMS)11, que és un comitè de la National Institute for Building Sciences
(NIBS), però hi ha una miríada d’iniciatives governamentals, d’organitzacions,
d’universitats i d’empreses que van en la mateixa línia. Veure
www.wbdg.org/bim/initiatives_bim.php
Promotors públics i privats, projectistes, constructors, proveïdors, empreses de
manteniment, etc n’impulsen conjuntament el seu manteniment i ús. The
Associated General Contractors of America 12 i la American Institut of
Architects, l’associació de contractistes i d’arquitectes, respectivament, dels
Estats Units han adoptat, des de ja fa uns anys, l’estratègia de facilitar i
accelerar la implantació d’aquesta tecnologia i mantenen diversos grups de
treball que col·laboren amb altres organismes, institucions, universitats per al
seu impuls i webs dedicades exclusivament a aquest tema 13.
Per altra banda moltes agències governamentals nacionals comencen a
requerir l’ús de BIM+IFC (com per exemple, Estats Units, Noruega, Singapur i
Finlàndia) en la licitació dels projectes.

associades. Altres empreses que ofereixen programari gratuït es pot trobar a
http://www.ifcwiki.org/index.php/Free_Software
10 www.buildingsmart.com/content/buildingsmart_regional_alliances
11 www.buildingsmartalliance.org/index.php/nbims/
12 www.agc.org ; www.aia.org/index.htm
13 http://bimforum.org/about/ www.building-connections.info
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Iniciatives d’estandardització a Europa
La CE Recomanació C (2009) 7604 14 demana una cooperació més estreta
entre el sector de les TIC i el sector de la construcció per millorar el medi
ambient i l’eficiència energètica dels edificis nous i existents, i per eliminar les
barreres existents per a un major ús d'eines TIC i les seves aplicacions
rellevants.
En diversos informes es recomana la creació d’estàndards comuns i la
localització i adopció de solucions comunes (per exemple, “ICT for a Low
Carbon Economy. Smart buildings. High-Level Advisory Group. Consortium on
buidling and Construction Sector. July 2009)
Entre d’altres actuacions de la Unió Europea, la Direcció General d’Empresa i
Indústria de la Unió Europea va portar a terme un projecte anomenat STANDINN15 que amb l’objectiu d’introduir l’estàndard IFC i que incloïa la realització de
les activitats següents:
•
•
•

Realització d’un mapa dels estàndards i solucions innovatives existents.
La publicació de millors pràctiques.
L’intercanvi d’informació i millors pràctiques

El projecte finalitzà el 2008 i hi havia participants de Noruega, Finlàndia,
Espanya, França, Lituània, Itàlia, Alemanya, Suècia, Portugal, Regne Unit i
Xina.
Cal també tenir en compte el model d’interoperabilitat amb altres sistemes
d’informació, d’acord amb les directives marcades per la Comissió Europea
(IDABC, Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public
Administrations, Businesses and Citizens; http://ec.europa.eu/idabc/en/home).
Per exemple, el projecte Gestor Electrònic d’Expedient de Contractació, de la
Generalitat de Catalunya, ha adoptat aquest darrer estàndard
d’interoperabilitat.

Iniciatives d’estandardització a Espanya
A Espanya hi ha un projecte per a la introducció d’estàndards compatibles amb
IFC anomenat FIDE (Formato de Intercambio de Datos en la Edificación)16.
L’objectiu del projecte és desenvolupar un format comú obert per als diferents
agents de l’edificació (administració pública, promotor, projectista, direcció
14

ttp://ec.europa.eu/information_society/activities/sustainable_growth/docs/recommendation_d_vista.pdf
15 http://standards.eu-innova.org/Pages/StandInn/Objectives.aspx
16 http://www.fide.org.es
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d’obra, subministrador de materials, constructor, etc.) que faciliti la
interoperabilitat entre aquests agents, independentment de les aplicacions
informàtiques que utilitzin per planificació, disseny, pressupostos, gestió,
autoritzacions administratives, etc
El model FIDE està centrat en l’àmbit del Codi Tècnic de l’Edificació i el seu
desenvolupament es coordina a nivell estatal a través d’un grup de treball que
estableix les bases per al seu desenvolupament i coordina i controla les
extensions del model, establint sistemes d’aprovació i integració dels
desenvolupaments parcials realitzats por tercers en la estructura general de
FIDE, garantint així la escalabilitat del model i la interoperabilitat entre diversos
àmbits del Codi Tècnic.
El projecte funciona des del 2005 i hi participen AIDICO, Instituto Torroja,
Labein-Tecnalia, Antara (empresa de software), amb finançament inicial del
Ministerio de Fomento i la Generalitat Valenciana.
El desenvolupament del model s’afronta de forma oberta, gradual i
col·laborativa.
El format FIDE ha estat adoptat com a document reconegut per a la qualitat en
l’edificació per la Generalitat Valenciana.17 Els documents reconeguts són
instruments de naturalesa tècnica aprovats per la Generalitat, l’aplicació, el
seguiment o l’ocupació dels quals, per part dels agents de l’edificació, té
caràcter discrecional. No obstant, la seva exigibilitat i obligatòria aplicació
podria establir-se mitjançant la corresponent disposició.
Els beneficis
Als guanys que aquesta combinació de tecnologies proporcionaria al sector de
la construcció serien els següents:
•
•

•

Millora del servei al client gràcies a la generació d’informació útil per
recolzar el procés de presa de decisions, que permetria, per exemple,
visualitzar i comparar alternatives funcionals i de cost dels projectes.
Millora la qualitat i el temps d’elaboració dels projectes a causa de la
generació d’una informació de més qualitat, la reducció d’errors de
projecte, l’assegurament del compliment de la normativa i la facilitació de
la col·laboració amb altres projectistes, constructors, proveïdors,
autoritats, etc.
Millora de la qualitat i de la productivitat de la construcció gràcies a la
generació d’informació útil per a la planificació i programació de la
construcció, la gestió dels costos i la fabricació i compra de productes i
materials.

17 Regulat a la Llei de la Generalitat Valenciana 3/2004 , de 30 de juny, d'Ordenació i Foment de la
Qualitat de l'Edificació (LOFQE) i el Decret 132/2006 pel qual es regulen els documents reconeguts per a
la qualitat en l’edificació.
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•

Promou la gestió del cicle de vida de la construcció mitjançant la millora
de la gestió de la informació sobre els productes emprats, fent més fàcil
considerar els costos en tot el cicle de vida de la construcció i l’impacte
ambiental des del moment del disseny del projecte. La informació
generada pot emprar-se de diverses formes per usar i mantenir les
construccions.

En definitiva, l’adopció d’estàndards facilitaria la comunicació i coordinació
entre tots els actors de la construcció, la gestió de la informació i la presa de
decisions de forma més acurada, millorant així la seguretat, eficiència, qualitat,
rendibilitat i competitivitat del sector de la construcció.
Tant els promotors públics i privats, les diverses administracions, els
projectistes, els contractistes i subcontractistes, proveïdors de productes,
materials i serveis, així com la indústria informàtica local, es veurien beneficiats
per l’aplicació d’aquests estàndards.
Per
veure
en
detall
quins
http://www.buildingsmart.com

beneficis

els

comportaria,

veure

No hi ha cap raó avui per què no es pugui explotar aquestes oportunitats noves
que tenen un clar benefici per tots els actor involucrats en el procés de la
construcció així com al conjunt de la societat, tal com ja estan fent altres països
amb èxit.

PROPOSTA DE PROJECTE Nº 1 CONSTRUCCIÓ DIGITAL
Nom del projecte: ConstruccióDigital; Projecte per a la introducció al sector
de la construcció dels estàndards internacionals d’informació, programari lliure
associat i establiment d’un protocol de processos de construcció.
Objectiu primari: Introduir i adaptar els estàndards internacionals d’informació
de la construcció a fi de millorar-ne la productivitat, internacionalització,
seguretat, eficiència, qualitat, rendibilitat i competitivitat del sector de la
construcció, així com l’eficiència energètica.
Objectius secundaris:
• Introduir els estàndards FIDE, IFC, BIM, eacXML, IDABC al sector de la
construcció i fer-ne difusió dels seus avantatges.
• Introduir programari associat a aquests estàndards amb especial èmfasi
en el programari lliure.
• Establir un protocol de processos de construcció.
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•
•
•

Promoure la digitalització del sector (e-business) amb la introducció del
proveïment electrònic (e-Procurement), la tecnologia 3D i la gestió de
projectes via web.
Promoure la internacionalització de les empreses.
Desenvolupar un clúster local de programari.

Fases:
1. Estat de l’art dels estàndards internacionals. Nivell de desenvolupament
a Espanya. Contacte amb els desenvolupadors de FIDE.
2. Definir en detall què s’ha de fer, com, quin i cost.
3. Dissenyar la plataforma col·laborativa per a la participació.
4. Negociació amb tots els agents involucrats (sector construcció-TIC).
Creació d’un grup estable per dirigir-ne el desenvolupament.
5. Realitzar les propostes de participació. Estimular la col·laboració
mitjançant projectes de demostració.
6. Crear un clúster de programari de construcció.
Termini aproximat: 18 mesos.
Possibles parts amb competències o també possiblement interessades.
Federació Catalana de la Indústria, el Comerç i els Serveis de la Construcció
Gremis de Constructors
Associacions de Proveïdors de Materials
Associacions de Promotors
Col.legis i associacions professionals
Facultats i Escoles Tècniques
ACC1Ó
GISA,(Direcció General de Programació i Serveis, Sistemes d’Informació).
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Barcelona Digital Centre Tecnològic
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)
Comissió de Coordinació Corporativa de la Generalitat.
Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Cambres de Comerç
Agència Catalana de Certificació
ITEC
IMAT
Associació de Centres Tecnològics
Cetemmsa
Fundació i2CAT
...
Pressupost: A determinar en estudis posteriors amb participació dels
interessats.
Finançament:
• ACC1Ó
• Cambres de Comerç.
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•
•
•
•
•

Programa Innopime.
PTOP, GISA i altres actors del sector.
Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo Experimental.
Projectes Tractor.
PIMESTIC

PROPOSTA DE PROJECTE Nº 2 TIC’S PER A LA REHABILITACIÓ
ENERGÈTICA D’EDIFICACIONS
Nom del projecte: TIC’S per a la rehabilitació energètica d’edificacions.
Determinar com facilitar el diagnòstic de necessitats de millora d’eficiència
energètica i altres patologies de la construcció mitjançant l’aplicació de forma
sistemàtica de tecnologia existent de forma integrada (per exemple, càmeres
termogràfiques, sensors, programari de càlcul energètic, integració amb BIM,
etc) i desenvolupar un paquet d’eines estàndard.
Objectiu primari: Desenvolupar un paquet estàndard d’eines TIC de diagnòstic
de necessitats de millora d’eficiència energètica i altres patologies en la
construcció.
Objectius secundaris:
• Introduir els estàndards FIDE, IFC, BIM, eacXML, IDABC del sector de la
construcció i altres propis d’eficiència energètica i fer-ne difusió dels
seus avantatges.
• Introduir programari associat a aquests estàndards amb especial èmfasi
en el programari lliure.
• Integrar diverses tecnologies per facilitar-ne l’ús creant un paquet d’eines
estàndard.
• Impulsar la rehabilitació, especialment l’energètica i el desenvolupament
de programari.
• Fer l’economia catalana més competitiva i productiva.
Fases:
1. Estat de l’art dels estàndards internacionals a Catalunya
2. Definir en detall què s’ha de fer, com, quin i cost.
3. Dissenyar la plataforma col·laborativa per a la participació.
4. Negociació amb tots els agents involucrats (sector construcció-TIC).
Creació d’un grup estable per dirigir-ne el desenvolupament.
5. Realitzar les propostes de participació. Estimular la col·laboració
mitjançant projectes de demostració.
6. Crear un clúster de programari de construcció.
7. Definició d’un paquet estàndard que faciliti la rehabilitació.
Termini aproximat: 18 mesos.
Possibles parts amb competències o també possiblement interessades.
DG Societat de la Informació
Federació d’Associacions TIC
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BDigital
ITEC
ADIGSA
INCASÒL
Col·legis Professionals
I els mencionats en el projecte anterior.
.........
Pressupost: A determinar en estudis posteriors amb participació dels
interessats.
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