PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS PER EL CONCURS DE SERVEIS
D’ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT PER
LA IMPLANTACIÓ DE LA METODOLOGIA
BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) EN
LES ACTUACIONS DEL CONSORCI PER A LA
REFROMA DE LA GRANVIA A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT

FEBRER 2021

Mayte Clavería Ambroj
Enginyera de camins, canals i ports

INDEX

1.

GENERALITATS....................................................................................................................... 3

2.

OBJECTE DE L’ENCÀRREC ...................................................................................................... 3

3.

GESTIÓ DELS TREBALLS ......................................................................................................... 4

4.

OFICINA I MITJANS A DISPOSAR ............................................................................................ 4

5.

4.1.

Personal ......................................................................................................................... 4

4.2.

Oficina ........................................................................................................................... 5

4.3.

Mitjans........................................................................................................................... 5

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS ................................................................................... 5
5.1.

Inici dels treballs............................................................................................................ 5

5.2.

Prestació dels serveis .................................................................................................... 6

5.3.

Sessions d’anàlisi i formació, seguiment i control ........................................................ 6

5.4.

Detecció de disconformitats ......................................................................................... 7

1. GENERALITATS
L’11 de desembre de 2018 es va aprovar l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya pel
qual es determinen els contractes en què s’ha d’aplicar la metodologia de treball col·laborativa i
virtual en tres dimensions anomenada Building Information Modeling (BIM) i la forma i les
condicions per fer-ho. En aquest sentit, i en el seu primer punt l’esmentat acord estableix que:
1.

La metodologia de treball Building Information Modeling (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 i s’estén
a tots el contactes relatius o vinculats a les obres a què es refereixen aquests contractes.

Alhora, també diu:
5. En tots el 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 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 contactant 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 desprès d’aquesta data.
El Consorci per a la Reforma de la Granvia a L’Hospitalet de Llobregat (d’ara endavant Consorci)
està adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i per tant li
és d’aplicació l’anterior acord de Govern.
El Consorci té com a objecte dur a terme la reforma de la Granvia i l’ordenació urbanística dels
terrenys adjacents. Per desenvolupar aquests objectius, li correspon redactar els documents de
planejament i de gestió urbanístics, redactar els projectes constructius d’obra civil corresponents,
de carreteres i d’urbanització, així com la gestió i supervisió de l’execució de les obres que se’n
derivin.
Principalment la feina dels serveis tècnics del Consorci consisteix en gestionar serveis, projectes
i obres encarregats a consultories professionals i contractistes externs. Per aquest motiu, la
formació en BIM no ha de centrar-se en conèixer el funcionament dels programaris de modelat
sinó en els de supervisió i auditoria de la feina feta pels externs.
El present Plec de Prescripcions Particulars (PPTP), que formarà part del Contracte, té la finalitat
d’establir els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte
d’assessorament en l’ús i gestió de models amb la metodologia Building Information Modeling
(d’aquí endavant BIM) en fase de projecte i d’obra en actuacions d’Obra Civil, així com definir les
condicions, les directrius i els criteris tècnics generals que han de servir de base per a
l’assistència de l’assessorament.
2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC
L’objecte de l’encàrrec és el servei d’assessorament i acompanyament per la implantació de la
metodologia BIM al Consorci. Per això s’analitzaran els processos i activitats del Consorci, de
manera que permeti definir una estratègia per a la implementació del BIM, d’acord amb la
naturalesa, dimensió i característiques del Consorci, formant al servei tècnic del Consorci en tot
allò que escaigui per prendre decisions i participar activament en el procés.

D’aquest procés d’assessorament resultarà l’elaboració d’un Manual BIM específic del Consoci,
un model de Pla d’execució BIM (PEB) també específic del Consorci, i la redacció de les
prescripcions tècniques BIM que s’hauran incorporar en els diferents tipus de plecs de licitació
del Consorci.
També haurà d’identificar-se quin és el programari de BIM més adient pel rol i tasques que
desenvolupa el Consorci dintre del cicle de l’actiu.
Per la elaboració del Manual i el model de PEB s’utilitzaran com a referència la Guia BIM de la
Generalitat de Catalunya, el Manual BIM de la Generalitat de Catalunya, la Guia BIM
d’Infraestructures.cat, el Manual BIM d’Infraestructures,cat i el Pla d’execució BIM
d’Infrestrutures.cat.
Els plecs de licitació del Consorci son per la redacció de projectes, direccions d’obra, coordinació
de seguretat i salut, i execució d’obres en l’àmbit de l’obra civil, concretament de carreteres i
urbanització.
L’assistència i acompanyament comprenen la totalitat dels treballs i serveis a realitzar per
l’adjudicatari (en endavant, Coordinador de la prestació), per a assolir el ple compliment de
l’objecte de l’encàrrec.

3. GESTIÓ DELS TREBALLS
El seguiment, control i acceptació dels treballs correspon al Consorci. L’assistència i
acompanyament han d’incloure una jornada setmanal de treball conjunta, per coordinació i
anàlisi, de 2 hores, de manera presencial o telemàtica entre el coordinador de la prestació i/o
tècnic de suport i els serveis tècnics del Consorci, durant 6 mesos.
De manera prèvia a aquestes jornades de treball conjunt, amb un mínim de 2 dies d’antelació,
l’adjudicatari haurà fet arribar al Consorci la documentació treballada a tractar, per a la seva
supervisió per part del Consorci de manera prèvia a la trobada. Això permetrà un major
aprofitament de les jornades de treball conjuntes i un avanç més eficaç cap a l’assoliment dels
objectius. Tots els conceptes a definir s’estudiaran en funció a exemples amb casos pràctics.

4. OFICINA I MITJANS A DISPOSAR
4.1. Personal
El personal que haurà de formar part de l’equip del Coordinador de la prestació, serà l’idoni en
titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i amb la responsabilitat requerida. Per tal
de dur a terme la prestació de serveis d’assessorament, es disposarà de l’equip ofertat, que com
a mínim estarà composat per un Coordinador i un tècnic de suport, més el personal que
l’Adjudicatari consideri necessari, en funció de les demandes realitzades pels serveis tècnics del
Consorci.
Les responsabilitats dels diferents perfils seran les següent:
1.- Coordinador de la prestació
Serà un tècnic mig o superior amb amplia experiència en la gestió de processos d’implementació
de la metodologia BIM en organitzacions públiques.
Assumirà la responsabilitat de coordinar el servei d’assessorament i acompanyament. Tanmateix
dirigirà, les reunions de coordinació i anàlisi setmanals, a fi de garantir l’evolució de la
implementació de la metodologia. S’encarregarà de distribuir en cas necessari el treball dins de
l’equip adjudicatari en funció dels requeriments del Consorci i validarà la informació a lliurar a
aquest de manera prèvia.

A més, serà el responsable d’elaborar la documentació BIM del Consorci:
•
•
•

Manual BIM específic del Consorci
Model PEB específic del Consorci
Prescripcions tècniques de la metodologia BIM a incorporar en els diferents tipus de
plecs de licitació del Consorci.

Així com del desenvolupament dels documents addicionals, plantilles o formularis que es
requereixin en funció de l’evolució del procés d’implementació de la metodologia BIM en les
processos de treball del Consorci.

2.- Tècnic de suport
Serà un tècnic mig o superior amb àmplia experiència en els processos de treball basats en
models, tant en els aspectes procedimentals com tecnològics i de modelatge.
Assumirà les tasques d’acompanyament presencial o on-line als serveis tècnics del consorci
durant el seu procés d’aplicació pràctica dels coneixements adquirits sobre metodologia BIM
aplicats a l’estratègia d’implementació al Consorci, i assistirà a totes les reunions de coordinació
i anàlisi setmanals.

4.2. Oficina
Totes les activitats i reunions previstes en la prestació de serveis d’assessorament es
desenvoluparan en les oficines del Consorci, a L’Hospitalet de Llobregat, tret d’aquelles que es
consideri que es poden mantenir de manera telemàtica, en les quals, el Consorci enviarà el
corresponent enllaç mitjançant la plataforma zoom.

4.3. Mitjans
El Coordinador de la prestació cal que disposi dels programes i equips necessaris per portar a
terme el servei d’assessorament.

5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

5.1. Inici dels treballs
Es considerarà com a data inicial dels treballs, a tots els efectes, la que figura en el contracte
com a data inicial.
Es convocarà al Coordinador de la prestació a la reunió d’inici de l’assessorament i s’aixecarà
acta d’aquesta reunió. Aquesta acta servirà com a inici de l’actuació.

5.2. Prestació dels serveis
La prestació del servei consistirà un assessorament i acompanyament als serveis tècnics del
Consorci (en el qual participaran 2 persones), presencial o telemàtic, i inclourà:
-

-

-

Anàlisi dels processos i activitats del Consorci.
Definició dels objectius BIM del Consorci, agafant com a base els del manual la
Generalitat de Catalunya i Infrestructures.cat, per a les fases de redacció de projecte,
direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut, i d’execució d’obra.
Concreció de les accions BIM associades als objectius principals d’actuació.
Definició dels lliurables BIM per a les accions concretades a l’apartat anterior, per tal es
pugui avaluar el compliment dels objectius bàsics establerts pels diferents tipus
d’actuació (format, origen dels continguts, estructura dels arxius, format de lliurament per
a la definició futura del PEB).
Definició dels usos BIM en funció dels objectius plantejats, tant per projectes com per
obres, d’obra civil.
Gestió documental, de procediments i fluxos d’informació.
Iniciació al programari BIM existent i recomanació de programari a adquirir pel Consorci
per un correcte seguiment de les licitacions que es realitzin.
Definició d’un entorn comú de dades ECD per a la gestió documental amb tercers adient
a l’estructura i característiques del Consorci.
Definició dels requisits del model, a incorporar a les licitacions del Consorci:
o Estructuració i gestió de la informació
o Objectes
o Formats de treball
o Compartició de la informació (ECD)
o Responsables de la gestió de la informació
o Sistemes de classificació, estructures de bases de dades per optimitzar la
informació dels models.
Requisits dels equips tècnics

Tots aquests conceptes es treballaran i es mostraran mitjançant exemples pràctics per un
millor aprofundiment i entesa per part dels serveis tècnics del Consorci.
Una vegada analitzats els processos del Consorci i definida una proposta d’objectius, accions,
lliurables, i usos BIM l’adjudicatari plasmarà tota aquesta informació amb l’elaboració dels
següents documents:
•
•
•

Manual BIM específic del Consorci
Model PEB específic del Consorci
Prescripcions tècniques de la metodologia BIM a incorporar als plecs de licitació del
Consorci, per redacció de projectes, de direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut i
d’execució d’obres.

5.3. Sessions d’anàlisi i formació, seguiment i control
Per tal d’assolir un correcte desenvolupament dels serveis demanats es plantegen reunions
setmanals entre el coordinador i els serveis tècnics del Consorci. Amb una antelació de 2 dies
l’adjudicatari enviarà al Consorci la informació sobre la que s’hagi de treballar per tal el Consorci
pugui estudiar-la de manera prèvia.
Mentre duri l’encàrrec, el Coordinador de la prestació està obligat a comunicar detalladament i
per escrit al Consorci l’estat de desenvolupament dels treballs en curs.
Als efectes de seguiment i control i sempre que es consideri necessari, el Consorci podrà requerir
al Coordinador de la prestació o a qualsevol tècnic que integri l’equip, per a examinar els treballs
en execució, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o
qualsevol altra qüestió.

Per altra banda, el personal designat pel Consorci queda facultat per a recollir la informació i/o
realitzar les comprovacions que escaiguin amb relació als documents que composen
l’assessorament, amb independència del seu grau d’avanç, quedant obligat el Coordinador de la
prestació a prestar l’assistència que li sigui requerida per a aquesta fi.
De les reunions d’anàlisi, formació, seguiment i/o control convocades pel Consorci com també
dels avanços parcials dels treballs, s’aixecaran les corresponents actes que seran redactades
pel Coordinador de la prestació i remeses al Consorci dins dels cinc dies naturals següents a la
data de la reunió. El Consorci validarà aquesta acta que quedarà signada per ambdues parts.

5.4. Detecció de disconformitats
Si es detecta en una inspecció de l’execució dels treballs per part del Consorci alguna
disconformitat en els documents a presentar, el Coordinador de la prestació haurà de refer-los
amb les dades correctes i sense cap càrrec addicional, reservant-se el Consorci la facultat
d’efectuar per ella mateixa o mitjançant tercers la redacció o repetició de les parts dels documents
incorrectes, descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar per l’execució de
l’encàrrec.

