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NÚMERO 09/2021

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en la sessió de data 11 de desembre de 2018, va
acordar que la metodologia de treball Building Information Modelling (BIM) s’ha d’aplicar de
forma obligatòria a tots els contractes d’obra civil i d’edificació, de concessió d’obres i de
concursos de projectes, que tenen per objecte obres de primer establiment, rehabilitació o
restauració, promoguts per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic
que tinguin un valor estimat igual o superior a l’establert pels contractes subjectes a regulació
harmonitzada, segons la legislació de contractes del sector públic i s’estén a tots els contractes
relatius o vinculats a les obres a què es refereixen aquests contractes, considerant com a tals
els que es corresponen amb el cicle integral de l’obra, que comprèn des de la fase de disseny
i projecte d’un edifici o construcció fins a l’etapa de fi de vida, passant per l’execució de les
obres i la seva explotació.
Així mateix, el punt cinquè de l’acord estableix el següent:
“En tots els contractes d’obres, de concessió d’obres, de serveis o concursos de projectes
vinculats a obres en què l’aplicació de la metodologia BIM no sigui obligatòria i que no se
n’hagi exigit la utilització, el seu ús s’haurà de valorar com a criteri objectiu d’adjudicació, que
s’ha d’establir en els corresponents plecs de clàusules administratives particulars o bé en els
documents descriptius, segons correspongui en tots els contractes la convocatòria de licitació
dels quals es publiqui al perfil del contractant als sis mesos a comptar des de l’aprovació
d’aquest Acord. En el cas de contractes que es licitin per procediment negociat sense
publicitat, s’aplicarà aquesta obligació sempre que l’aprovació del plec de clàusules s’hagi
produït amb posterioritat a aquesta data i, en el cas de la contractació menor, sempre que
l’aprovació de la despesa es produeixi després d’aquesta data.”
La Guia BIM de la Generalitat de Catalunya indica que la metodologia BIM significa una
metodologia de treball en la que els diferents agents que participen en el cicle de vida d’un
edifici o infraestructura col·laboren de forma continua facilitant el traspàs d’informació entre
ells. Implica un procés de treball col·laboratiu centrat en l’elaboració d’un model virtual de
l’edifici o de la infraestructura i una sèrie de bases de dades relacionades amb aquest model,
en les quals es pot integrar tota la informació gràfica i paramètrica (p. ex. econòmica, temporal)
sobre la qual treballen tots els agents. El model està en constant evolució i recull tota la
informació actualitzada de l’edifici o infraestructura que es necessita per a la gestió de les
diferents fases del seu cicle de vida. La Generalitat considera d’especial interès l’adopció de
la metodologia BIM amb la finalitat de millorar i incrementar l’eficàcia i qualitat dels processos
de gestió de disseny i construcció de les seves actuacions d’edificació o infraestructura i, en
última instància, en el funcionament dels edificis i obres públiques que promou l’Administració
i el seu sector públic, tot millorant l’eficiència en l’ús dels seus recursos.
D’acord amb l’article 2 dels seus estatuts, el Consorci per a la reforma de la Granvia a
l’Hospitalet de Llobregat, té per objecte dur a terme la transformació de la Granvia i l’ordenació
urbanística dels terrenys adjacents, de manera que li correspon l’execució de les següents
tasques per a l’assoliment d’aquest objectiu:

1.- Formular els documents de planejament i gestió urbanística.
2.- Formular els projectes constructius d’obra civil, de carreteres i d’urbanització.
3.- Gestionar i supervisar l’execució de les obres que se’n derivin.
La implementació de la metodologia BIM, per les seves característiques i el seu caràcter
innovador, requereix disposar d’un assessorament i un acompanyament que, a partir de
l’anàlisi dels processos i activitats del Consorci, permeti definir una estratègia per a aquesta
efectiva implementació, adaptada a les característiques del Consorci, que inclogui un procés
de formació al personal de l’Àrea Tècnica del Consorci en tot allò necessari per prendre
decisions i participar activament en el procés.
Les necessitats que es pretenen cobrir amb aquesta contractació son les de donar compliment
al mandat del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre la generalització de l’ús de la
metodologia BIM en totes les actuacions d’edificació o infraestructura que s’impulsin per part
de tot el seu sector públic, plasmat en l’acord de data 11 de desembre de 2018.
Vist que, per Resolució d’aquesta Direcció núm. 08/2021, de data d’avui, s’ha aprovat el Pla
d’acció BIM del Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat per a l’any
2021, que defineix i estableix la programació de les accions que es duran a terme durant
aquest exercici per a la implantació de la metodologia BIM en els processos, els projectes i
les obres que son de la seva competència.
Vist que el Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat no disposa dels
mitjans humans per a l’execució d’aquesta prestació, atès el grau d’especialització que, com
ha quedat dit, requereix la implementació de la metodologia BIM, es considera necessària la
contractació d’un operador econòmic extern per a la realització de la mateixa, considerant que
l’actuació que es pretén contractar és adequada a la finalitat perseguida.
Vist el que disposa l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector
públic.
D’acord amb aquest antecedents, el director del Consorci per a la Reforma de la Granvia a
l’Hospitalet de Llobregat, fent ús de les facultats delegades pel Consell General de data 29 de
juny de 2018, RESOL:
Primer.- Iniciar l’expedient per a la contractació del servei consistent en l’assessorament i
acompanyament per a la implementació de la metodologia BIM en les actuacions del Consorci
per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat, el qual es confeccionarà amb la
incorporació dels documents que s’indiquen en l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del sector públic.
Segon.- Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant del Consorci.
L’Hospitalet de Llobregat, 10 de febrer de 2021.
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