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Nom del Projecte

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS DEL TRAMVIA BLAU I LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU PER LA NOVA URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA TIBIDABO, PLAÇA DE J.F.
KENNEDY I PLAÇA DEL DR. ANDREU

Adreça

Avinguda Tibidabo entre la Plaça JF Kennedy i la plaça del Dr. Andreu (inclòs el carrer
de Bosch i Alsina d’accés al taller-cotxera, el Passeig de Sant Gervasi entre els Carrer
del Císter i el passatge Forasté)

Codi de projecte

Pendent d’assignar

Entrega de projecte

Projecte en suport paper i model digital de dades
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1. INFORMACIÓ GENERAL
1.1

Introducció

El present annex és el document de referència segons el qual TMB i l’Ajuntament de Barcelona indica els
requeriments en quant als objectius, metodologia, implicació i resultats per a la redacció i seguiment de projecte
amb la metodologia BIM que s’expressa al Plec de Prescripcions Tècniques
Aquest document haurà de servir de base per al corresponent PEB que, una vegada es signi el contracte, s’haurà
de completar, ampliar i particularitzar l’empresa adjudicatària.

1.2

Antecedents i descripció del projecte

L’Avinguda Tibidabo i el Tramvia Blau estan lligats des dels seus orígens, quan al voltant del 1900 el Dr. Andreu i
Grau va projectar la urbanització de l’avinguda i va crear la Societat Tibidabo amb l’objectiu de donar un accés
alternatiu, mitjançant el tramvia i el funicular, cap al Tibidabo, que imaginava com una zona residencial i
d’estiueig per les classes benestants de Barcelona. El tramvia recorria tota l’Av. Tibidabo des de la Plaça J. F.
Kennedy fins a la Plaça del Doctor Andreu, traçat que es manté a dia d’avui.
La infraestructura del tramvia, va suspendre el servei temporalment, a principis del 2018. Aquesta suspensió
temporal, possibilita l’estudi en profunditat de la urbanització de l’Avinguda Tibidabo inclosa la infraestructura
ferroviària, atesa la convivència en aquest espai amb el tramvia blau, potenciant el seu paper de mitjà de
transport cap al funicular del Tibidabo, adaptant-se a les noves necessitats, usos i circumstàncies actuals en el
context del paper que aquest àmbit té a la ciutat.
Tal i com indica el Plec d’especificacions tècniques, l’encàrrec de projecte s’estructura en tres parts ben
diferenciades però directament vinculades entre elles donada la seva convivència en aquest espai públic. En el
(PEB) s’han de tractar les tres parts per separat però amb els mateixos objectius i requeriments que requereixi
cada disciplina de projecte.
Aquestes parts són:
A. Material mòbil (Restauració de totes les unitats del Tramvia Blau, a excepció del tramvia nº2), per
adaptar-les als nous condicionaments i exigències de circulació viària.
B. Rehabilitació estructural i de patologies existents, renovació de les instal•lacions existents, optimització
dels espais de treball, adaptació a normativa de les diferents instal•lacions i del conjunt del taller/cotxera i
de l’edifici de Tallers/Cotxeres. S’estudiarà la implantació de millores tecnològiques en l’àmbit ferroviari,
d’informació al client i de seguretat, així com la possible ampliació de la nau 2 a fi d’optimitzar espais
d’aparcament i manteniment de tramvies.
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C. La nova urbanització de L’Av. Tibidabo (diferenciat en els trams 01, inclòs el Carrer de Bosch i Alsina i
02), Plaça Kennedy, i Plaça Dr. Andreu. En tot l’àmbit, incloses les instal·lacions d’infraestructura
ferroviària pròpia associades al tramvia: catenària, vies i parades.

1.3

Agents implicats

Els agents que formaran part de l’equip encarregat de definir i concretar les propostes que es realitzin durant el
procés de desenvolupament dels projectes (A, B, C), seran els següents:

Rol

Entitat/Empresa

Promotor de
projecte.

Equip de
Treball
Multidisciplinar

Persona de contacte

Funcions

Detalls(correu, tel,..)

-

TMB

-

-

-

-

TMB

-

-

-

- Ajuntament de
Barcelona.
Projectes Urbans

-

-

-

- Ajuntament de
Barcelona. Direcció
de Mobilitat

-

-

-

- Ajuntament de
Barcelona. Districte
de Sarrià-Sant
Gervasi

-

-

-

- Parc del Tibidabo
(BSM)
- Ajuntament de
Barcelona.
Responsable de
requeriments BIM
Coordinador de
projecte

- Ajuntament de
Barcelona. Direcció
d’Infraestructures I
Espai Urbà

-

-

-

Responsable de
Projecte (A)

-

-

-
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Responsable de
Projecte (B)

-

-

-

-

Responsable de
Projecte (C)

-

-

-

-

Crear i manté els arxius de
plantilla dels programaris.
Validació de documents i arxius.
Proposa estructuració,
taxonomia i topologia del
model.
BIM Manager/
Coordinador
BIM

(*)

(*)

Proporciona control de qualitat
per a la integritat i el
compliment d'estàndards.

(*)

Assisteix en el
desenvolupament i aplicació de
normes de procés i flux de
treball BIM.
Donar suport en la coordinació
del projecte amb els clients.

Equip BIM de
Projecte (A)

Equip BIM de
Projecte (B)

Equip BIM de
Projecte (C)

Disseny i modelització
d’element.
(*)

(*)

(*)

Disseny i modelització
d’element.
(*)

(*)

Generar i mantenir la
documentació i els entregables
de projecte.

(*)

Disseny i modelització
d’element.
(*)

(*)

TMB i
REP’S

Generar i mantenir la
documentació i els entregables
de projecte.

Ajuntament de
Barcelona

REP’s corresponents

Generar i mantenir la
documentació i els entregables
de projecte.

(*)

Aportar requeriments de
manteniment sobre les
propostes constructives.
Aportar informació per a
l’enriquiment del model de
dades.

(*) A complimentar per l’adjudicatari en el document PEB segons el requeriments del Plec de Prescripcions Tècniques.
(-) A definir en el document PEB segons el criteris de TMB i l’Ajuntament de Barcelona.
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2. OBJECTIUS
2.1

Objectius del projecte

TMB i l’Ajuntament de Barcelona, seguint els principis de necessitat i eficàcia, plantegem incorporar la
metodologia BIM en els requeriments de contractació d’aquests projectes, per tenir un millor control de l’evolució,
i tenir controlar els costos de la futura execució.
Aquesta metodologia es troba encara en una etapa inicial d’implantació, tant en l’entorn dels projectes de
l’Ajuntament de Barcelona com els de TMB. És per a això que, de manera coordinada, considerem convenient
incorporar a l’equip la figura del responsable de requeriment BIM.
La finalitat del contracte és la redacció dels tres documents independents amb equips independents, que
acompleixin les necessitats i especificitats de cada un dels documents de projecte, permetent la contraposició en
els elements comuns a tots tres, però especificant els objectius, els usos del BIM i lliurables, i la organització dels
models per cada cas.
A. Material mòbil.
B. Rehabilitació de l’edifici de Tallers/Cotxeres
C. La nova urbanització de L’Av. Tibidabo

2.2

Objectius a assolir amb la metodologia BIM

Es determina que el disseny i estructuració del model digital de dades ha d’anar orientat de forma prioritària a la
correcta visualització de les propostes, responent l’especificitat de cada una de les tres parts del projecte (A, B,
C), i en funció del tipus de projecte i a facilitat de la gestió futura. En aquest sentit, els responsables del
projectes, el responsable de requeriments BIM, defineixen en quan al BIM els següents objectius:
· OB 1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte mitjançant el lliurament
d'informació de qualitat que faciliti la comprensió de la solució per part del gestor i del client final del
projecte i la seva comunicació als futurs usuaris.
· OB 2.- Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu:
· OB 3.- Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte
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núm.

O1

O2

O3

Objectiu

Visualitzar la solució per facilitar
la interpretació i comunicació
del projecte mitjançant el
lliurament
d'informació
de
qualitat
que
faciliti
la
comprensió de la solució per
part del gestor i del client final
del
projecte
i la
seva
comunicació als futurs usuaris.

Garantir la coordinació entre
disciplines del procés de
constructiu.

Facilitar la traçabilitat de l’avanç
del projecte, per assegurar la
coordinació I control del procés
de redacció

núm.

Acció

Fase I:Estudi
informatiu
d’alternatives

Fase II:
projecte
bàsic de
l’alternativa
escollida

Fase III:
Projecte
constructiu
-executiu

a1

Millorar la integració.

*

*

*

a2

Coordinar la distribució de
tasques entre els diversos
responsables.

*

*

*

a3

Resolució de problemes de
coordinació entre disciplines,
lots i/o oficis.

*

*

*

a4

Seguiment del
desenvolupament del projecte.

*

*

a5

Facilitar
la
transferència
d’informació de projecte a
l’usuari final.

*

*

a6

Gestionar l’arxiu de documents
del projecte, relacionant-los
entre si.

*

*

(*)

(*) En cas de que l’adjudicatari hagi contemplat en la seva oferta objectius addicionals als que s’indiquen, en la redacció del
PEB, els nous objectius i les accions conseqüents s’han d’indicar i descriure aquí.
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2.3

Usos del BIM i lliurables

Els requeriments per al model de dades BIM objecte de cada un dels tres documents són els següents:
Progra
mari

Format

Termini

(*)

(*)

(*)

(*)

i

(*)

(*)

(*)

(*)

de

(*)

(*)

(*)

(*)

i

(*)

(*)

(*)

(*)

de

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

i

(*)

(*)

(*)

(*)

de

(*)

(*)

(*)

(*)

i

(*)

(*)

(*)

(*)

de

(*)

(*)

(*)

(*)

Ús del model

l1

Vistes, i 3D del conjunt per analitzar la integració i
el detall de la solució.

Visualització 3D

a2

I2

Taula relacionant els responsables, model, espais,
objectes i accions.

Selecció
especificació

a3

I3

Informe presentant les col·lisions, explicant criteris
de resolució aplicats.

Gestió
col·lisions

I4

Taula detallant els objectes
característiques informades.

Selecció
especificació

l5

Registre de plànols extret del model.

Gestió
registres

l6

Vistes d’elements afectats pel canvi.

Visualització 2D

l7

Llistat d’elements afectats pel canvi.

Selecció
especificació

l8

Registre de vistes relacionades amb els canvis.

Gestió
registres

l9

Llistat de codificació de documents integrada.

Selecció
especificació

l10

Vinculació de documents amb objectes del model.

Gestió
registres

Acc.

núm.

O1

a1

O2

a4

O3

Model

Abast del lliurables

Obj.

a5

modelats

a6

i

(**)

El model tridimensional de dades haurà de permetre la generació automàtica dels plànols de definició geomètrica
de la fase de Projecte Executiu a partir dels arxius natius de treball del projectista.
(*) L’adjudicatari, ha de complimentar els espais del quadre.
(**) En cas de que l’adjudicatari hagi contemplat en la seva oferta objectius addicionals als que s’indiquen, en la redacció del
PEB els nous lliurables que conseqüent impliquin s’han d’indicar i descriure aquí.
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3. ORGANITZACIÓ DELS MODELS
3.1

Estructura del Models

El conjunt de la informació digital, específica per a cada una de les parts del projecte, (A, B, C), estarà segregat
en diversos models de disciplina BIM, que tindran un responsable i una designació específica, d’acord amb el
quadre tipus següent:
Model

Abrev.

Responsable

Nom del fitxer

Programari

Contingut
-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) L’adjudicatari, ha de complimentar els espais del quadre en funció de cada tipologia de projecte, per poder assolir els
objectius.

Els arxius que es lliuraran durant les diferents fases tindran la següent nomenclatura:
[CODI PROJECTE]_[NOM CURT PROJECTE]_[ TIPUS DE MODEL]_[FASE]_v[n].[extensió]

· CODI DE PROJECTE:
· NOM CURT DE PROJECTE:
· TIPUS DE MODEL:
· FASE: E (existent), AA (anàlisis d’alternatives), EG (encaix geomètric), MD (model desenvolupat), C
(construcció), R (recepció).
· n: versió del document.

Els models a generar durant el desenvolupament del projectes seran dels tipus següents:
Models de Disciplina
Aquests models contindran tota la informació necessària referent als elements modelats, el seu detall geomètric i
la informació associada, per fer-los compatibles amb els usos definits en aquest PEB. Els models de disciplina no
tindran en cap cas valor prescriptiu i seran útils tan sols pels usos definits en el PEB.
Els models de Disciplina es generaran utilitzant el programari detallat en el PEB i es lliuraran al l’Ajuntament en
format obert i propietari.
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En general els models de Disciplina no superaran els 150 Mb en el seu format editable. En el cas que els models
de Disciplina superin aquesta grandària el Responsable del Contracte haurà de pactar expressament amb el
Responsable BIM del Promotor el seccionament d'aquests models per ajustar-los a una grandària adequada.
Model Federat
Els Models de cada Disciplina s'integraran i constituiran el model federat. L’equip de contracte proporcionarà cada
model de Disciplina validat per tal d’efectuar la federació de models d'acord amb el PEB. El responsable BIM del
contractista serà responsable de la generació i manteniment del Model Federat.
El model federat es compondrà del diferents models de Disciplina en format IFC. Aquests mateixos arxius IFC,
sense pèrdua d’informació, estaran disponibles de forma segregada per tal de que qualsevol agent pugui realitzar
la federació del arxius que componen el model federat, en qualsevol plataforma o visor IFC.

3.2

Paràmetres d’identificació dels models

Els diferents models hauran de ser caracteritzats informant els següents paràmetres:
Propietat

PARÀMETRE

FORMAT

Referència

IFC 4

Projecte/Actuació

Codi

Text

Propi de l'organització

Emplaçament

Codi

Text

Referència urbanística

IfcSite.Name

Titol

Codi

Text

Propi de l'organització

IfcProject.Name

FaseProjecte

Codi

Text

Estàndard (UNE 21500)

IfcProject.Phase

ModelTipus

Codi

Text

Propi de l'organització

Agent

Codi

Text

Propi de l'organització

Disciplina / Lot / Ofici

Codi

Text

Propi de l'organització

Programari
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3.3

Assignació de responsabilitats sobre models

Si bé el procés de modelatge el realitza l’equip de projecte sota la direcció del coordinador BIM, en la següent
matriu s’especificaran les responsabilitats sobre el contingut dels models en base als grups principals d’objectes,
és defineixen les relacions de dependència existents entre els mateixos i les necessitats de transferència
d’informació entre els seus responsables, per tal d’assolir els objectius i usos fixats en aquest PEB. De aquesta
manera, la matriu permet planificar millor el procés de modelatge, millorar els processos de transferència
d’informació actualitzada i de generació dels lliurables parcials i finals.
EPU

ESPAI PÚBLIC
10
20

-

30

-

A/NA

Model

Tipus

Respon.

Relació

Comentaris

Nota: Exemple de matriu, que s’haurà de repetir per cada model.

3.4

Cronograma d’activitats basades en model

A fi de facilitar la coordinació i l’eficiència es defineixen les fites principals de projecte que condicionen altres
activitats de modelat, que s’indiquen en la taula següent:
Activitat

Fita

Requisit de modelat

Responsable

Nota 1: els requisits de modelat cal complir-los amb 15 dies d’anticipació a la data de la fita.
Nota 2: el compliment de cada requisits de modelat requereix la disposició dels models definits en els requisits anteriors.
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4. CONFIGURACIÓ DEL MODEL BIM
4.1

Unitats, referència i sistema de coordenades

Datum

ETRS89

Coordenada 0

Per tal de garantir que els models comparteixen coordenades entre si, es modelaran una fita
compartida que estarà situada sobre en una base de replanteig pròpia de l’Ajuntament de Barcelona
que s’acordarà amb la propietat a l’inici del contracte i el llistat de les quals es facilitarà a
l’adjudicatari.

Unitats del model

La unitat geomètrica del model serà el metre, amb fins a tres decimals de precisió

4.2

Taxonomia i classificació

A cada un dels elements i els espais se’ls assignarà una classificació estandarditzada dels elements en el
sistema GUBIMclass i en el propi de l’Ajuntament de Barcelona, l’esquema del qual es facilitarà a la signatura del
contracte.
Així mateix es definirà una estructura jeràrquica que serveixi per anomenar unívocament cada un dels elements i
/o àmbits i volumetries, segons els següents criteris:
· Identificació de l’element
· Ubicació de l’element.
· Característica geomètrica significativa.
Es d’especial importància la designació dels elements del projecte segons les necessitats dels usos BIM
definides. Els nom dels Tipus i Famílies dels diferents elements hauran de tenir coherència entre si i estructura
comuna, i ser prou descriptius per a la cerca, referència i fàcil identificació de l’element.
Ambdós s’acordaran entre tots els agents abans de la començar a definir el model.
En cas que el software BIM utilitzat utilitzi capes, la designació i estructuració d’aquestes serà coherent amb
l’estructura anterior.

4.3

Modelització geomètrica

S’haurà d’aportar una taula on es detallin els elements necessaris a modelar per al compliments dels usos i
objectius definits en els apartats anteriors. En cas de dubte es farà servir la classificació GuBIMclass i la proposta
de la Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona (Codi GAMI-GuBIMclass),
d’acord amb les pautes establertes en aquest PEB.
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Es defineixen els següents LOD per a les diferents famílies i tipologies d’elements:

Part de projecte

Fase I: d’estudi
de viabilitat de
propostes

Fase II: Estudi
Informatiu

Fase III: Projecte
executiu

Material mòbil

G3

G4

G4

Rehabilitació del conjunt del taller/cotxera i de
l’edifici de Tallers/Cotxeres

G1

G2

G3

La nova urbanització de L’Av. Tibidabo

G3

G3

G3

-

Edificis

G0

G0

G0

-

Calçada, elements vials i senyalització

G1

G2

G3

-

Instal·lacions i Serveis

G1

G2

G3

-

Arbrat i jardineria

G1

G2

G3

-

Paviment de calçada i vorera

G1

G2

G3

El nivell de detall geomètric dels objectes s’ha definit tenint en compte els Nivells de detall geomètric:

Nivell de detall
geomètric

Precisió

Escala

Components del
projecte

Dimensió
mínima

Referència BIM
Forum

G0

Esquemàtica

1>200

No aplica

No aplica

LOD 100

G1

Mètrica

1:200 – 1:100

No aplica

1,00 m

LOD 200

G2

Centimètrica

1:100 – 1:50

Especificar

20 cm

LOD 300

G3

Centimètrica

1:50 – 1:10

Segregar

5 cm

LOD 350-400

G4

Mil·limètrica

1:10 – 1:1

Detalla

Sense límit

LOD 500
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4.4

Informació dels elements del model

Tots els elements (objectes i espais) dels models, i els propis models, ens si inclouran informació que permeti
identificar-los unívocament, saber els seus paràmetres geomètrics més característics i localitzar-los en el conjunt
de models del projecte. Així mateix també informaran sobre les especificacions i requeriments que permetin
assolir els usos esperats del model definits en els apartats anteriors d’aquest document. Aquesta informació
s’inclourà seguint les especificacions de dades de les taules següents:

PROPIETATS I ATRIBUTS DELS OBJECTES
IDENTIFICACIÓ

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS
CARACT.

Codi GuBIMclass

Codi

Text

Propi de l'organització

Atribut

Descripció GuBIMclass

Descripció

Text

Propi de l'organització

Atribut

Descripció extensa

Descripció

Text

Específic de projecte

Atribut

Tipus (nom)

Descripció

Text

Específic de projecte

Propietat

Sistema/Servei

Descripció

Text

Propi de l'organització

Propietat

REP

Codi

Text

Propi de l'organització

Propietat

GUID

Codi

Text

Estàndard (Ifc)

Propietat

GEOMETRIA

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS
CARACT.

Longitud

Valor

Longitud (Número)

Sistema mètric decimal

Propietat

Amplària

Valor

Longitud (Número)

Sistema mètric decimal

Propietat

Gruix

Valor

Longitud (Número)

Sistema mètric decimal

Propietat

Altura

Valor

Longitud (Número)

Sistema mètric decimal

Propietat

Àrea

Valor

Àrea (Número)

Sistema mètric decimal

Derivada

Volum

Valor

Volum (Número)

Sistema mètric decimal

Derivada

Altres especificacions

Valor

A definir

P. ex. perímetre,

Atribut
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LOCALITZACIÓ

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS
CARACT.

Localització

Codi

Text

Específic de projecte

Propietat

Sector

Codi

Text

Propi de l'organització

Atribut

Vial (Carrer)

Codi

Text

Propi de l'organització

Propietat

Àmbit

Codi

Text

Propi de l'organització

Atribut

Zona

Codi

Text

Propi de l'organització

Atribut

Nivell

Codi

Text

Propi de l'organització

Atribut

ESPECIFICACIONS

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS
CARACT.

Material

Descripció

Text

Estàndard

Propietat

Detall geomètric

Descripció

Text

Propi de l'organització

Unitat de mesura

Codi

Text

Sistema mètric

Estatus Obra

Codi

Text

Propi de l'organització

Rati de resistència al
foc

Valor

Número

Estàndard (NBE-CPI-82)

Atribut

Altres especificacions

A definir

A definir

P. ex. tipus s/CTE, color

Atribut

Atribut

ATRIBUTS I PROPIETATS DE LES ZONES
IDENTIFICACIÓ

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS
CARACT.

Codi

Codi

Text

Específic de projecte

Propietat

Nom

Codi

Text

Específic de projecte

Propietat

GEOMETRIA

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS
CARACT.

Superfície

Valor

Àrea (Número)

Criteri d'avaluació estàndard

Derivada

Altres especificacions

A definir

A definir

P. ex. perímetre, superfície

Atribut
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d'acabat
LOCALITZACIÓ

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS
CARACT.

Localització

Codi

Text

Propi de l'organització

Propietat

ESPECIFICACIONS

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS
CARACT.

Ús

Descripció

Text

Propi de l'organització

Atribut

Altres especificacions

A definir

A definir

P. ex. acabat
consum elèctric

Atribut

paviment,

PROPIETATS I ATRIBUTS DELS ACTIUS
Nota: característiques addicionals a les definides en els objectes, necessàries per a la seva gestió durant la fase d'operació i manteniment

IDENTIFICACIÓ

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS
CARACT.

Codi de gestió d'actiu

Codi

Text

Propi de l'organització

Atribut

Codi d'equip

Codi

Text

Específic de projecte

Atribut

PRESTACIONS

PARÀMETRE

FORMAT

REFERÈNCIA

TIPUS
CARACT.

Codi de gestió d'actiu

Codi

Text

Propi de l'organització

Atribut

Codi d'equip

Codi

Text

Específic de projecte

Atribut

Marca

Descripció

Text

Específic de projecte

Atribut

Model

Codi

Text

Específic de projecte

Atribut

Garantia

Descripció

Text

Específic de projecte

Atribut

Tipus de manteniment

Descripció

Text

Propi de l'organització

Atribut

Altres especificacions

A definir

A definir

P. e. preu/m2 manteniment

Atribut
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5. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I EL SEU INTERCANVI
5.1

Procés de definició

El procés de definició de la informació seguirà l’esquema següent:
1. Tractament de dades , ja sigui a través de topografia existent, escanejat làser, documentació entregada
per la propietat o altres medis propis.
2. Modelat geomètric.
3. Modelat de la informació de l’element
4. Control de qualitat d’encaix de l’element geomètric i de la informació en el conjunt del model i el projecte
5. Validació
Cadascun dels membres de l’equip del contracte desenvoluparà el modelatge de la corresponent disciplina,
d’acord amb la distribució de responsabilitats recollida en la Taula 5 d’aquest PEB, treballant localment en la
seva xarxa privada.
El model de dades es realitzarà amb el software a elecció de l’equip de disseny. Donat que el format d’intercanvi
d’informació definit per al projecte serà el de IFC es tindrà especial cura de que la coherència i encaix entre
aquest format i el natiu, de manera que no es produeixi pèrdua d’informació o desestructuració del model que
condicioni els criteris preceptius anteriors. Aquest fet serà d’especial atenció per als elements específics del
projecte i/o elements compostos amb d’altres niats.
El procés de definició i desenvolupament del projecte en cada una de les seves parts (A,B,C), seguirà un
esquema similar al següent:
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(*) Ha complimentar per l’adjudicatari en el document PEB segons el requeriments del Plec de Prescripcions Tècniques per cada una de les parts del Projecte
(A,B,C).
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Reunions de seguiment
Es definirà un calendari de reunions periòdiques entre els agents implicats, en cada una de les tres
parts del projecte, cada dos setmanes, que convocarà el Responsable de projecte. En aquestes
reunions, dinamitzades i promogudes pel redactor de projecte, es plantejarà i acordaran els següents
aspectes:
· El llistat de tasques a desenvolupar per a la finestra de planificació.
· Les restriccions i requeriments de compliment observats per a les tasques anteriors.
· La planificació de treballs per a les sis setmanes següents amb la definició de cada una de les
tasques a desenvolupar, la durada d’execució i el responsable de dur-la a terme.
· La comunicació d’aquestes planificacions a tercers, a fi de trobar alguna restricció que no s’havia
contemplat.

L’obligatorietat de detectar les restriccions i de determinar i planificar les tasques a realitzar implica, per
tant, que les demores o inconvenients d’execució que es puguin generar per el seu desconeixement o
per la no coordinació es podrà tipificar com a falta o incompliment en el plec general del contracte i, per
tant, ser susceptible de ser objecte de la penalització que s’hi especifiqui.
Per a la coordinació de tasques, planificació i comunicació entre agents l’ofertant aportarà una aplicació
web de gestió de projecte (o vàries connectades) tipus Asana, Trello, Basecamp, Casual, Omniplan,...
amb les funcionalitats següents:
· Definició de tasques.
· Generació d’equips i assignació de tasques a usuaris.
· Assignació de terminis a tasques i visualització conjunta d’aquests gràfic de barres.
· Comunicació entre usuaris contextualitzada en la tasca.
· Intercanvi d’arxius relacionats per a cada tasca.

5.2

Entorn comú de dades

La col·laboració es realitzarà a dos nivells, entre els integrants dels diferents equips de l’adjudicatari del
contracte i entre l’adjudicatari i la resta d’agents que aporten informació determinant per a la correcta
definició del projecte
L’objectiu de la col·laboració principal és la consideració i integració en projecte de la informació
necessària per a la màxima efectivitat i productivitat durant el procés de disseny i construcció i la
utilització del model digital per a la posterior gestió de la infraestructura.
A tal efecte, durant la redacció del projecte es definirà i s’aportarà per part del projectista un Entorn
Comú de Dades que serà la única font d'informació per al projecte i que s'utilitzarà per recopilar,
gestionar i difondre la documentació, els models i les dades no gràfiques (és a dir, tota la informació del
projecte ja sigui en format BIM o en un format de dades convencional) per al conjunt de l'equip del
projecte definit anteriorment.
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El projectista definirà el tipus de plataforma que suportarà aquest entorn comú (núvol, FTP, etc,...).
L’accés a la informació del projecte estarà restringida als agents definits en el present document
mitjançant permisos i control d’usuaris. Així mateix, també serà responsable d’assegurar el
manteniment i la integritat de l’Entorn Comú de Dades, i en particular del model, realitzant les còpies de
seguretat amb la periodicitat adequada.
Cada un dels agents definits en el present document designarà un sol usuari que centralitzarà i
gestionarà la informació aportada. La comunicació periòdica i del dia a dia entre els diferents agents
s’organitzarà de manera que quedi estructurada i associada a cada un dels àmbits i fases del projecte
per tal de poder fer el seguiment i revisió històrica del procés.

5.3

Gestió dels arxius

La informació i la modelització d’elements, de forma general, s’estructurarà de manera que el seu flux
dins del procés de generació segueixi l’esquema següent:
· Interna: documents de treball, per disciplina, no validats ni verificats en el conjunt del projecte, tals
com esquemes, conceptes en desenvolupament i modelats parcials.
· Compartida: Dades verificades pel coordinador BIM i aptes per ser compartides i validades per
altres integrants de l’equip de projecte i el client.
· Publicada: Dades dissenyades i validades aptes per a la validació de mantenidors i estimació de
costos i operació.
· Arxivada: Dades validades i verificades aptes per a la revisió global del projecte i requeriments
legals de verificació.
El responsable de contracte (amb el suport dels assessors BIM), gestionarà els processos d’intercanvi
d'informació entre disciplines, establirà les necessitat de coordinació i liderarà la distribució de tasques
per a la gestió de la resolució d'incidències.
Tots els membres de l'Equip del Contractista participaran en aquest procés de forma col·laborat iva,
aportants solucions i instruccions per tal de modificar els model en els aspectes que permetin resoldre
els conflictes que s’hagin detectat en el transcurs del procés de modelatge.
Els diferents equips de treball dels agents seran els encarregats de la generació d’informació. Per als
processos de definició i la col·laboració entre ells faran servir l’espai destinat a informació Interna. Els
responsables de disciplina realitzaran els processos d’assegurament de qualitat internament, i
transferiran els models amb els corresponents informes de revisió al CDE a l’espai destinat a la
informació Compartida.
Un cop els fitxers siguin aprovats pel responsable del contracte en l’Àrea Compartida, el responsable
del Promotor verificarà la seva idoneïtat amb les pautes establertes en el PEB, prèviament a
traspassar-los a l’Àrea Publicada o bé sol·licitar correccions i revisions.
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L'actualització dels models de l'àrea Compartida s'ajustarà al ritme d'avanç del procés de modelatge del
contracte i a les necessitats de cadascun dels agents.
Així mateix, el ritme de treballs de modelatge s'adaptarà a les fites del calendari vigent a cada moment i
als compromisos contractuals que s'estableixin entre la Propietat i l'Equip del Contractista, en el punt
corresponent d’aquest PEB.
Amb una periodicitat mensual, el Promotor realitzarà una copia de seguretat del contingut de l’Àrea
Publicada en els seus servidors.

5.4

Visualització i revisió del model

Durant les diferents fases d’intercanvi d’informació i de revisió, el model de dades es posarà a
disposició dels diferents agents mitjançant un plataforma on-line que permeti visualitzar i identificar
cada un dels elements i àmbits de projecte que anirà a càrrec del projectista.
Aquesta plataforma ha de permetre la visualització i/o descàrrega dels documentació complementària
al model que serveixi per a la explicació dels aspectes de l’obra requerits pels diferents REPs
municipals, segons el procediment de validació de projectes definit en el Protocol de tramitació dels
projectes i seguiment de les obres ordinàries d’infraestructures i/o elements d’urbanització, conservació
i millora i projectes d’urbanització.
Com ja s’ha esmentat anteriorment, donat que el format d’intercanvi d’informació definit per al projecte
serà el de IFC es tindrà especial cura de que la coherència i encaix entre aquest format i el natiu, de
manera que no es produeixi pèrdua d’informació o desestructuració del model que condicioni els criteris
preceptius anteriors. Aquest fet serà d’especial atenció per als elements específics del projecte i/o
elements compostos amb d’altres niats.
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Per a la correcta coordinació i operativitat dels agents l’equip projectista realitzarà una o dues sessions
de formació en les plataformes de gestió documental i visualització de model a la resta d’integrants del
projecte.

5.5

Necessitats d’infraestructura tecnològica

En el corresponent PEB s’indicarà el software i la versió en que es preveu treballar per a cada un dels
integrants del projecte i què s’espera fer amb aquest.
L’adjudicatari disposarà del software de generació de models 3D adequat per a la generació del model,
preferiblement Revit, AECOSim, Allplan o Archicad, així com el maquinari necessari per a la seu
disseny.
La plataforma per al seguiment i l’intercanvi i/o visualització d’arxius, que serà a compte de
l’adjudicatari, complirà els corresponents requisits de seguretat i, una vegada finalitzat el projecte, serà
esborrada i clausurada.
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6. CONTROL DE QUALITAT
Per a cada una de les entregues previstes es realitzaran les següents comprovacions per assegurar la
qualitat i fer el seguiment del desenvolupament del procés:
CHECK

Comprovacions
geomètriques

Comprovacions
topològiques

Comprovacions
tipologia d’elements

Comprovacions
metadades

Comprovacions
documentals

Comprovacions
d’interoperativitat

de

de

Definició

Responsable

Freqüència

Verificar la correcta coordinació del origen dels diferents arxius que
defineixen el model

PM, REPs

A
les
entregues

Detectar problemes en el model en què els elements (incloent tous
i durs) de construcció col·lisionen, estan duplicats o mal definits.
També implicarà interferència amb superfícies construïdes.

PM, REPs

A
les
entregues

Comprovació d’ajust de la definició dels objectes al LOD requerits.

PM, REPs

A
les
entregues

Verificació de la correcta estructuració i agrupació d’elements
segons tipologies constructives i àmbits de la infraestructura

PM, REPs

A
les
entregues

Comprovació de i mapejat de les assignacions de classe d’IFC a
elements

PM, REPs

A
les
entregues

Verificació de la correcta taxonomia i dels diferents tipus
d’elements, així com dels seus noms

PM, REPs

A
les
entregues

Assegurar que es segueixen els estàndards BIM i de plànols
d’arquitectura, enginyeria i d’instal·lacions s'han seguit (fonts,
dimensions, estils de línia, nivells / capes, etc.)

PM, REPs

A
les
entregues

Comprovació de la assignació estructurada i exhaustiva de dades i
metadades als diferents elements, així com que s’ha fet l’adequat
anàlisi i filtratge.

PM, REPs

A
les
entregues

Es verificarà que la denominació i assignació de metadades als
elements te la correcta designació i definició

PM, REPs

A
les
entregues

Assegurar que es segueixen els estàndards BIM en les
representacions, plànols d’arquitectura, enginyeria i d’instal·lacions
(fonts, dimensions, estils de línia, nivells / capes, etc.)

PM, REPs

A
les
entregues

Comprovació de la correcta relació, designació i vinculació entre
documents de l’Entorn Comú de Dades

PM, REPs

A
les
entregues

Comprovació de la consistència i integritat del model en format
interoperable IFC en quant a les referències entre arxius i les
importacions amb softwares específics, la definició de contorns i
geometries, l’estructura de nivells, l’assignació a classes IFC i
l’ordenació i contingut de metadades i paràmetres.

PM, REPs

A
les
entregues

El nivell de detall en les comprovacions de control de qualitat seran especificades i acordades entre les
parts a l’inici dels treballs. L’apreciació d’incorreccions en les comprovacions anteriors per part dels
responsables municipals podrà ser motiu de disconformitat.
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7. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA I ESTÀNDARDS

Títol genèric

Document de referència aplicable / notes

Guia de usuaris BIM

Guia per als usuaris BIM de l’Spanish Chapter de BuildingSmart

New Zealand BIM Handbook

Guia per a la implantació de BIM en projectes de construcció

2014

BIM Project Execution Planning
Guide and Templates

Guia i plantilla de recursos desenvolupats per ajudar en la creació
d'un Pla d'Execució del Projecte BIM

versió 2.1

PAS 1192-2:2013

Plec de condicions per a la gestió de la informació per a la fase de
producció i lliurament dels projectes de construcció mitjançant el
modelatge d'informació

2013

AEC (UK) BIM Protocol

AEC (UK) BIM Protocol

2.1.1

Level of Development Specification

Level of Development Specification for Building Information Models
(BIMForum, http://bimforum.org/lod/ )

Versió

2014
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