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INTRODUCCIÓ
OBJECTIU D’AQUEST DOCUMENT
Davant la recent publicació de les normes EN-ISO 19650 - Parts 1 i 2- des de buildingSmart Spain
s’ha elaborat aquest document que facilita la comprensió d’aquestes normes i dels seus principis
fonamentals, per a la seva aplicació en els projectes BIM que es desenvolupin a Espanya. El document
pot servir de complement a la transposició de les normes per part de UNE, a través del comitè CTN
41/SC13 “Organización de modelos de información relativos a la edificación y la obra civil”, que es
durà a terme durant l’any 2019.
En aquest document s’expliquen els principals conceptes inclosos a les parts 1 i 2 de la norma EN ISO
19650 i es fa una proposta d’adaptació al context del sector de la Construcció a Espanya, així com
als agents que integren la seva cadena de valor.
L’estandardització dels processos de desenvolupament i gestió de la informació permetrà assolir el
potencial de BIM a través del treball en col·laboració, pel que des de buildingSmart promovem
l’adopció d’aquestes normes.
Aquesta guia, que descriu algunes situacions genèriques en la implementació de la norma EN-ISO
19650, no entra però, en els detalls específics de l’organització o el projecte.
En un annex final consta un glossari amb la traducció dels principals conceptes emprats en les normes
objecte d’aquest document. Aquestes traduccions són una adaptació de la terminologia original
anglesa a la realitat del sector a Espanya. Els conceptes que formen part d’aquesta traducció
apareixen en el text en cursiva. A més, per a facilitar la relació d’aquest text amb la norma, en el
document s’indica el punt d’aquesta a la qual s’està fent referència.
Amb la finalitat de simplificar l’ús de sigles y acrònims, en aquest document s’ha adoptat el criteri de
traduir el seu significat mantenint l’acrònim anglès. Per aquesta raó es pot veure, per exemple, el
Common Data Environment traduït per Entorn Comú de Dades tot i mantenir l’acrònim CDE. Com a
excepció a aquest criteri hi trobem el PEB (BEP en anglès).
buildingSmart Spain recollirà comentaris i suggeriments de millora que podrien incloure’s en una
segona edició d’aquest document. Aquests es poden enviar a: comunicacion buildingsmart.es
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OBJECTIU DE LA SÈRIE EN-ISO 19650
La metodologia BIM estableix que la col·laboració entre els participants involucrats en projectes de
construcció i en la gestió d’actius és l’essència per a dur a terme el seu desenvolupament i l’operació
de forma eficient.
La sèrie EN-ISO 19650 és un conjunt de normes internacionals que defineixen el marc, els principis,
i els requisits per a l’adquisició, ús i gestió de la informació en projectes i actius, tant d’edificació
com d’enginyeria civil durant tot el seu cicle de vida, y està dedicada principalment a:
● Els agents participants a les fases de disseny, construcció y entrada en servei d’actius
construïts que, en aquest document i d’acord amb la ISO, anomenem com a fase de

desenvolupament.
● Els agents que desenvolupen activitats relacionades amb la gestió d’actius, incloses les
d’operació i manteniment que, en aquest document i d’acord amb la ISO, anomenem com a
fase d’operació.
La sèrie EN-ISO 19650 està composada per un conjunt de documents:
● La norma EN-ISO 19650-1 estableix els conceptes i principis recomanats per als processos
de desenvolupament i gestió de la informació durant el cicle de vida de qualsevol actiu de
construcció.
● La norma EN-ISO 19650-2 defineix els processos de desenvolupament i gestió durant la
fase de desenvolupament.
● La norma EN-ISO 19650-3 defineix els processos d’ús i gestió de la informació durant la
fase d’operació. Aquesta norma està en desenvolupament pel comitè CEN TC442.
● La norma EN-ISO 19650-5 estableix els requisits de seguretat de la informació. Aquesta
norma està en desenvolupament pel comitè CEN TC442.
La sèrie EN-ISO 19650 és d’aplicació a projectes i actius construïts de qualsevol mida i nivell de
complexitat, es recomana però, que s’utilitzi de manera proporcional i adient. Convé tenir-ho en
compte especialment en el cas de projectes o actius de petita escala i en els que els agents
involucrats son PIMES.

Introducció a la sèrie EN-ISO 19650
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BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) SEGONS LA ISO 19650
Building Information Modelling (BIM) és l’ús d’una representació digital compartida (model
d’informació) d’un actiu construït per tal de facilitar els processos de disseny, construcció i operació,
i proporcionar una base confiable per a la presa de decisions.
L’aplicació adient de la sèrie EN-ISO 19650 dona com a resultat:
● Una definició clara de la informació que necessita el client del projecte o el propietari de
l’actiu, així com dels mitjans, processos, terminis i protocols de desenvolupament i verificació
d’aquesta informació;
● Que la quantitat i qualitat de la informació desenvolupada és la suficient per a satisfer les
necessitats definides;
● Transferències eficients i efectives d’informació entre els diferents agents que participen en
cada part del cicle de vida de l’actiu, especialment entre la fase de desenvolupament i la fase
d’operació.

Figura 1. Esquema general de desenvolupament d’informació segons EN-ISO 19650-1
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7

PRINCIPIS GENERALS
DE LA SÈRIE EN-ISO 19650

¿A QUÍ AFECTEN LES NORMES DE LA SÈRIE EN-ISO 19650?
Les normes de la sèrie EN-ISO 19650 són d’aplicació per part de tots els agents que intervenen en
els diferents processos de gestió de la informació en el decurs del cicle de vida d’un actiu.
Aquesta gestió de la informació es du a terme durant les anomenades fase de desenvolupament i
fase d’operació:
● Fase de desenvolupament, és la part del cicle de vida en el decurs de la qual l’actiu es
dissenya, es construeix i es lliura a la propietat.
● Fase d’operació, és la part del cicle de vida en el decurs de la qual l’actiu s’utilitza, s’opera
i es manté.
Tots els agents que intervenen en la cadena de subministrament d’aquest procés (propietari,
promotor, arquitectes, enginyers, constructors, instal·ladors, etc) poden classificar-se com:
● Part contractant.
● Part contractada principal.
● Part contractada.

Introducció a la sèrie EN-ISO 19650
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La següent figura mostra un exemple de les relacions entre els diferents agents, que s’estableixen a
través de contractes (no essent obligatori que existeixi un contracte formal), així com el detall de
quins agents del mercat espanyol poden classificar-se dins de cadascun dels tipus definits. Aquest
esquema pot variar en funció de la forma de contractació.

Figura 2. Relació entre els diferents agents
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PRINCIPIS DE LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
El procés de gestió de la informació (que inclou el seu desenvolupament i lliurament) s’aplicarà
durant tota la fase de desenvolupament per a cada contracte independentment de l’etapa de
projecte, i està composat per una sèrie d’activitats tal i com es veu a la següent figura (veure ENISO 19650-2, punt 4):

Figura 3. Gestió de la informació durant la fase de desenvolupament de l’actiu segons EN-ISO 19650-2

Cadascuna d’aquestes activitats pot estar subdividida en sub-activitats, tal i com es pot veure a la
figura de l’Annex II. En aquella figura s’indica l’agent responsable (part contractant, part
contractada, etc) de cada sub-activitat, així com el tipus de resultat esperat (un document, una
avaluació, etc). A més, es pot veure el flux de les sub-activitats i els processos d’aprovació als que
s’han de sotmetre els resultats.
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Inici de la gestió de la informació durant la fase de desenvolupament
La part contractant comença realitzant l’avaluació de necessitats (veure EN-ISO 19650-2, punt 5.1),
assegurant que els requisits d’informació estiguin clarament definits a l’inici del projecte, juntament
amb la forma en que s’han d’implementar els conceptes i principis de la gestió de la informació i els
beneficis esperats de tot plegat.

Requisits d’informació
Els requisits d’informació (veure EN-ISO 19650-1, punt 5) són un conjunt d’especificacions sobre:
quina informació s’ha de produir, quan s’ha de produir, el mètode de producció i el seu destinatari.
Aquests requisits d’informació són definits inicialment per la part contractant, i poden ser ampliats
pels requisits propis de les diferents parts contractades.
Per tant, es important assenyalar que tots els agents tenen una part de responsabilitat en la definició
d’aquests requisits.
Els requisits d’informació es poden classificar com:
● OIR: Requisits d’ Informació de l’ Organització relatius als seus objectius.
● PIR: Requisits d’informació del Projecte relatius al seu desenvolupament.
● AIR: Requisits d’Informació de l’Actiu relatius a l’operació.
● EIR: Requisits d’Intercanvi d’Informació entre dues parts subjectes a un contracte.
És útil que la part contractant expliqui les raons principals per les que es requereix la informació i
d’aquesta forma afavorir una major comprensió del treball en col·laboració a realitzar.
A més, els requisits d’informació estan estretament relacionats amb el concepte de Nivell
d’Informació Necessari (veure EN-ISO 19650-1, punt 11.2), que s’ha de definir per a satisfer de
forma suficient els requisits d’informació. El Nivell d’Informació Necessari fa referència tant a la
informació gràfica com a la no-gràfica. Actualment s’està desenvolupant una norma europea sobre
aquest concepte (prEN 17412).
Cada possible part contractada (per exemple, dissenyador, contractista) ha de respondre a aquests
requisits d’informació a la presentació d’ofertes (veure EN-ISO 19650-2, punt 5.3) amb el seu pla
d’execució BIM, PEB, previ a la contractació, indicant en aquest qui, quan i com desenvoluparà la
informació que dona resposta als requisits previs.

Introducció a la sèrie EN-ISO 19650
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Pla de execució BIM, PEB
El Pla d’execució BIM és establert per la part contractada principal per a l’equip de
desenvolupament i ha de contenir els següents aspectes (veure EN-ISO 19650-2, punt 5.3.2):
● Els noms i la ressenya professional de les persones que duran a terme la funció de gestió de
la informació;
● L’estratègia de lliurament de la informació;
● L’estratègia de federació dels models d’informació;
● La matriu de responsabilitats, que descriu la participació de diverses funcions, en l’execució
de tasques o en la provisió dels lliurables;
● Els mètodes i procediments de producció de la informació del projecte;
● La norma d’informació del projecte;
● La infraestructura tecnològica (aplicacions SW i HW) a adoptar;
Un cop mobilitzats (veure EN-ISO 19650, punt 5.5) els recursos necessaris segons el definit al Pla
d’Execució BIM, s’inicia l’activitat de producció en col·laboració de la informació (veure EN-ISO
19650-2, punt 5.6).

Entorn Comú de Dades, CDE
Per a poder treballar en col·laboració és necessari disposar d’un Entorn Comú de Dades (CDE). El
CDE és la font acordada d’informació per a cada actiu o projecte per tal de reunir, gestionar y
repartir cada contenidor d’informació a través d’un procediment establert (Veure EN-ISO 19650-1,
punt 12). Segons aquest procediment la informació continguda en el CDE podrà assolir diferents
estats:
● Estat treball en curs (WIP). Aplica a la informació que està en desenvolupament per l’ equip
de treball.
● Estat compartit (S). Aplica a la informació que pot ser consultada per totes les parts que
correspongui.
● Estat publicat (P). Aplica a la informació que ha estat autoritzada per al seu ús.
● Estat arxivat (ARC). Aplica a la informació que s’ha compartit i publicat, i que queda
registrada.

Introducció a la sèrie EN-ISO 19650
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És la part contractant la responsable de proporcionar l’Entorn Comú de Dades (CDE) per a cada
projecte, bé sigui de forma directa, be sigui través d’un tercer, com per exemple una de les parts
contractades.
Un cop realitzada la producció en col·laboració de la informació es passa a l’activitat de lliurament
del model d’informació (veure EN-ISO 19650-2, punt 5.7).

Model d’informació
El model d’informació és un conjunt format per informació estructurada (models geomètrics,
propietats i atributs, programacions, etc.) i informació no estructurada (documents, imatges,
videoclips, etc.) que facilita la presa de decisions.
És recomanable que els elements continguts en el model estiguin classificats segons un o més
sistemes de classificació a fí i efecte de facilitar els processos de recerca o filtrat de la informació
(veure EN-ISO 19650-1, punt 11.3).
El model d’informació podrà estar compost per un conjunt de models propis de disciplina o projectes
parcials (arquitectura, estructura, instal·lacions, etc.) organitzats per que puguin ésser federats de
forma adient i facilitar la col·laboració durant el desenvolupament del projecte. (Veure EN-ISO
19650-1, punt 10.4).

Figura 4. Models de disciplines d’arquitectura, estructura i instal·lacions que poden ser federats

Per altra banda, els models d’informació que poden ser considerats com a lliurables poden
classificar-se (veure EN-ISO 19650-1, punt 4) com:
● PIM: Model d’Informació del Projecte relacionat amb la fase de desenvolupament.
● AIM: Model d’Informació de l’Actiu relacionat amb la fase d’operació.

Introducció a la sèrie EN-ISO 19650
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La següent figura defineix la jerarquia dels requisits d’informació en relació a l’Organització, la
Contractació, y el Model lliurable.

Figura 5. Jerarquia dels requisits d’informació segons EN-ISO 19650-1

A la finalització de la fase de desenvolupament, i amb el lliurament del model d’informació s’ha de
garantir que s’han assolit els requisits d’informació. La informació rellevant dels actius, recollida
durant aquesta fase, s’ha d’unificar per al seu lliurament per tal que sigui d’utilitat per a l’operació i
manteniment.
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ANNEXOS
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ANNEX I - GLOSSARI
Glossari dels conceptes principals emprats a les normes objecte d’aquest document que han estat
traduïts com a adaptació de la terminologia original anglesa a la realitat del sector a Espanya.
TRADUCCIÓ

CONCEPTE ORIGINAL EN-ISO 19650

Contractació

Appointment

Entorn comú de dades, CDE

Common Data Environment

Equip de desenvolupament

Delivery Team

Fase de desenvolupament

Delivery Phase

Fase d’operació

Operational Phase

Fita de lliurament d’informació

Information Delivery Milestone

Model d’informació de l’actiu, AIM

Asset Information Model, AIM

Model d’informació del projecte, PIM

Project Information Model, PIM

Nivell d’informació necessari

Level of Information Need

Part contractada / Part contractada principal

Appointed party / lead appointed party

Part contractant

Appointing party

Pla d’execució BIM, PEB

BIM Execution Plan, BEP

Programa de desenvolupament d’informació d’una tasca

Task Information Delivery Plan

Programa general de desenvolupament de la informació

Master Information Delivery Plan

Requisit d’informació

Information Requirement

Requisits d’ informació relatius a l’Organització, OIR

Organizational Information Requirements,
OIR

Requisits d’informació relatius a l’actiu, AIR

Asset Information Requirements, AIR

Requisits d’informació relatius al projecte, PIR

Project Information Requirements, PIR

Requisits d’intercanvi d’informació, EIR

Exchange Information Requirements, EIR
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ANNEX II – DIAGRAMA DE SUBACTIVITATS DE LA FASE DE DESENVOLUPAMENT
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ANNEX III – PLANTILLES DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE LA INFORMACIÓ
Programa de desenvolupament de la informació d’una tasca (Task Information Delivery Plan, TIDP)
Programa de desenvolupament de la informació d’una tasca

Per a cada una de les tasques

Identificador d’Arxiu

Projecte

Autor

Volum

Nivell

Tipus
arxiu

Títol de model /
dibuix
Disciplina

Número
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Data de Lliurament

Fita 1

Fita 2

Fita 3

Fita 4

Etc.
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Programa general de desenvolupament d’informació (Master Information Delivery Plan, MIDP)
Programa general de desenvolupament de la informació per a cada una de les disciplines
Títol de
model /
dibuix

Arquitectura

Estructura

Instal·lacions

Models
d’Obra/Subcont.
Model d’
escanejat
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7 - Operació i
Manteniment

6 – Posada en
marxa

5 - Construcció

4 - P. Execució /
Constructiu

3 - Proj. Bàsic

2- Avantprojecte

1- Estudis previs

Etapes en Edificació segons Guia de Modelat d’esBIM

0 - Estratègia

Número

Disciplina

Tipus arxiu

Nivell

Volum

Autor

Projecte

Identificador d’Arxiu
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