
 

 

Llançament a Construmat de la biblioteca ITeC 
d’objectes BIM genèrics 
 

 

• El rigor tècnic dels objectes, un valor afegit per a prescriptors i 
fabricants. 

 
 

La contrastada experiència de l'ITeC en l'estandardització i desenvolupament de 
bases de dades, així com en la certificació de productes i sistemes per a la construcció, 
ha permès desenvolupar un estàndard de creació d'objectes BIM. 

A partir de l'estàndard s'ha iniciat l'elaboració d'una biblioteca d'objectes BIM genèrics 
(sense marca comercial), la primera selecció de la qual es presenta a BBConstrumat 
2017. 

La primera part de la biblioteca genèrica compta amb prop de 60 objectes 
representatius d'elements constructius fonamentals per al món de l'edificació 
(fonamentacions superficials, estructures porticades, tancaments exteriors i interiors, 
cobertes, portes i finestres, falsos sostres i paviments). 

A aquest primer lliurament el seguiran successives ampliacions per oferir diferents 
tipologies, materials i sistemes constructius de l'edificació i l'obra civil. 

L'estàndard es posarà a disposició dels agents (professionals, organismes, 
associacions, empreses) que consideren útil la seva aplicació per potenciar un entorn 
col·laboratiu sòlid, compatible i rigorós. L'estàndard s'inspira en les iniciatives 
internacionals, respecta la ISO 16739, incorporant les classes IFC, per finalment 
adoptar paràmetres i valors que compleixen amb el CTE i la normativa espanyola. 
L'estructura bàsica de l'estàndard permet la seva adaptació a altres normatives. 

L'estàndard desenvolupat per l'ITeC pot ser utilitzat per tots els agents que necessiten 
desenvolupar objectes BIM, ja siguin fabricants, associacions de fabricants, o 
prescriptors (arquitectes, enginyers, desenvolupadors de models BIM en general). 

Els objectes contenen la informació precisa per realitzar amidaments i pressupost a 
partir de la base de dades BEDEC. 

 

 

 

Els objectes estan desenvolupats en castellà i català. 

Tots els objectes estan elaborats en tres formats: 

• Nadiu 1: Per a Revit 2015 d’Autodesk i AECOsim de Bentley 

• Nadiu 2: Per a Archicad 19 

• IFC 2×3 Coordination View 



 

 

Per què una biblioteca d'objectes BIM genèrics? 

Disposar d'una biblioteca d'objectes BIM genèrics permet: 

• als projectistes que s'incorporen al BIM, estalviar un temps considerable en la 
creació d'objectes propis accelerant la seva productivitat. 

• als projectistes en general, treballar en un entorn de productes sense marca i 
decidir en quin moment de l'evolució del projecte apareixen els productes de marca, 
amb la tranquil·litat que la informació del model manté el seu rigor i integritat. 

• en el context d'obres per a l'administració pública, redactar projectes sense 
especificació de marques comercials, però mantenint la precisió en les dades des del 
primer moment. 

 

Com obtenir la biblioteca genèrica? 

A la base de dades BEDEC, secció BIM, pot seleccionar-se el filtre d'Objectes 
genèrics. Des d'aquí és possible visualitzar-los i veure al mateix temps les seves 
principals característiques tècniques. Dos dels objectes són descarregables 
gratuïtament. Els clients de l'ITeC subscriptors de banc BEDEC, poden obtenir 
gratuïtament la biblioteca completa. 

Aquests objectes estaran disponibles al web a partir del 23 de maig. 
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