
Modelos  
Eficiencia energética y ahorro

EINES TECNOLÒGIQUES PER LA GESTIÓ INTEGRAL DELS EDIFICIS I DEL MANTENIMENT
GESTIÓ EFICIENT I ESTALVI



1. Documentació tècnica de l’inmoble       
centralitzada i actualitzada

REDUCCIÓ DE COSTOS
CONEIXEMENT COMPLET DE L’EDIFICI



1. DOCUMENTACIÓ CENTRALITZADA

La nostra metodologia comença generant un model 3D de l’inmoble que conté 
tota la informació necessària per a la seva correcta gestió i manteniment.
Construir virtualment el projecte, permet anticipar-nos i resoldre els possibles 
conflictes, evitant sobre costos i retrassos.

Coneixement complet de l’edifici



Nous projectes de reforma1. DOCUMENTACIÓ CENTRALITZADA

Un major esforç a la fase de projecte on els 
canvis impliquen un menor cost                    



1. DOCUMENTACIÓ CENTRALITZADA Nous projectes de reforma



1. QUE ÉS BIM Estat actual internacional

Desde l’any 2016, els models 3D amb informació són obligatoris al 
Regne Unit
Al Regne Unit ja s’hi idea, dissenya, construeix, gestiona, i explota econòmicament 
els edificis amb aquest sistema.



2. AS-BUILT · DIGITALITZACIÓ DE L’EDIFICI

MODELATGE 3D PARAMÈTRIC
ESCÀNER LÀSER 3D – NÚVOL DE PUNTS



2. Digitalització de l’edifici Escàner làser 3D – núvol de punts

REALITZAR UN AS-BUILT DE L’INMOBLE SERÀ DE GRAN UTILITAT
Per a futures actuacions lliures d’interferències
Per a realitzar el manteniment de l’edifici amb documentació fiable

CAS REAL



PROCÉS PER A ACONSEGUIR UN AS-BUILT

Escaneig Làser 3D Anàlisi tècnic Modelatge 3D

2. Digitalització de l’edifici Escàner laser 3D – núvol de punts



Documentació veraç sobre la que projectar

Documentació existent
(geometria aproximada)

Documentació generada
(1-2mm de precisió)

2. Digitalització de l’edifici Escàner làser 3D – núvol de punts

CAS REAL
FIRA BARCELONA



Projecte sense interferències entre l’edifici actual i el projecte

2. Digitalització de l’edifici Escàner làser 3D – núvol de punts



3. BENEFICIS · EFICIÈNCIA I ESTALVI

GESTIÓ EFICIENT
AUTOMATITZACIÓ DE SISTEMES / VINCULACIÓ SISTEMES BAS

PREVISIÓ D’INVERSIONS I ACTUALITZACIÓ D’EQUIPS



3. BENEFICIS – Eficiència i estalvi Model 3D Paramètric

Gestió eficient
Amb tota la informació de l’inmoble prendrem millors decisions



2. Digitalització de l’edifici Model 3D Paramètric

¿Quin és aquest 
model i marca de 
ceràmica

¿Quants Rotllos de paper consumim?

¿Per on passa el circuit de 
sanejament d’aquest inodor?

¿Quin és el quadre general 
d’aquest endoll?

¿Quina és la durabilitat prevista 
per a aquesta lluminària?

¿Quin tractament té aquest 
paviment?¿Quina és l’àrea i l’ocupació d’aquest 

espai actualment?

¿Quin circuit obren/tanquen aquestes 
claus?

Poques d’aquestes 
preguntes podrien ser 
respostes per un 
responsable de 
manteniment típic, ja que 
aquests no són actius de 
gran manteniment i no se 
solen registrar.

Durant el passat, el 
problema era recopilar 
aquesta informació, 
entregar-la a FM i mantenir-
la durant el cicle de vida. 
Era massa difícil i car.

Realitzant la gestió amb els 
nostres sistemes 
informatitzats disposem de 
tota aquesta informació 
amb un simple click.



Accés i gestió de la informació 
per a un projecte convencional

Accés i gestió de la informació 
per a un entorn BIM

2. Digitalització de l’edifici Model 3D Paramètric



Aquesta base de dades actualitzada del nostre edifici ens aporta una informació molt valiosa

Gestió d’espais: ocupats/lliures, lloguer/venda,…
Anàlisi de costos per a inmobles: rentabilitat, eficiència,…

2. Digitalització de l’edifici Model 3D Paramètric



3. BENEFICIS · EFICIÈNCIA I ESTALVI

GESTIÓ EFICIENT
AUTOMATITZACIÓ DE SISTEMES / VINCULACIÓ SISTEMES BAS

REPARACIONS D’EMERGÈNCIA I RENOVACIÓ D’EQUIPS INEFICIENTS



3. BENEFICIS – Eficiència i estalvis Reparacions d’emergència

Notificació
15 

min
Registre empresa 

manteniment24 h Visualització 
personal de l'escena

2 
Dies

Col·locar peça2 h Temps total ≈ 
3 dies

Notificació1 min Registre empresa 
manteniment0 min Visita virtual

10 
min

Col·locar peça2 h Temps total ≈ 
3 hores

Reducció de temps del - 80%
Reducció de costos del -30%
Reducció de CO2 transport -50% 

Temps per a realitzar una reparació tipus



Reparacions d’emergència

Situació tipus: Fuita d’aigua a una canonada de xarxa. Els tècnics han de trobar una solució i 
inmediatament, han de trobar on es troba la clau de tall

Tasca: Reduir els danys tallant el subministrament d’aigua tant aviat com sigui possible

Solució: Emprar la base de dades del model 3D per a trobar la clau de tall en segons

3. BENEFICIS – Eficiència i estalvi Reparacions d’emergència



3. BENEFICIS – Eficiència i estalvi Reparacions d’emergència



Podem enllaçar el nostre edifici virtual als nostres programes d’anàlisi de consum: 
electricitat, aigua,…

Automatitzar sistemes de clima o d’il·luminació: Permeten un estalvi energètic, reducció en el consum i  reducció 
de costos.

Preveure inversions a llarg plaç al renovar instal·lacions més eficients

3. BENEFICIS – Eficiència i estalvi Vinculació de sistemes BAS



Manteniment predictiu i preventiu

Preveure i diagnosticar en temps real els equips ens ajuda a estalviar temps, costos i al mateix temps reduir 
significativament els riscs de fallada als nostres serveis crítics.

3. BENEFICIS – Eficiència i estalvi

Predicti u Pr eventi u R ea cti u

€1
0 

€1
6 

€3
4 

Cost proporcional

MANTENIMENT PREDICTIU
Cost baix

MANTENIMENT CORRECTIU
Cost molt alt X10
Operació perillosa

Zona com
ú de m

antenim
ent

Cost Alt

+ AFECTACIONS IMPORTANTS 



4. CASOS D’ÈXIT

EXEMPLES D’IMPLEMENTACIÓ PER A CASOS REALS



Visualització del model virtual 
per a mesurar les cortines.

4. CASOS D’ÈXIT Casos d’èxit



Sol·licitud de 
pressupost (mides 

aproximades)

15 
min

Visita de l’empresa 
de subministre per a 

mesurar
48 h Pressupost

fiable 
2 

Dies
Col·locar peça2 h Temps total ≈ 

4 dies

Sol·licitud de 
pressupost (mides 

reals)

30 
min

Visita de 
l’empresa de 

subministre per a 
mesurar

0 min Pressupost fiable1h Col·locar peça2 h Temps total ≈ 
3 hores

Reducció de temps del - 85%
Reducció de costos del -30%
Reducció de CO2 transport -50% 

Temps per a realitzar una comanda i el seu montatge

4. CASOS D’ÈXIT Casos d’èxit
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