INSTRUCCIONS DE L’ENCOMANA PEL SUBMINISTRAMENT I IMPLEMENTACIÓ DE LA
METODOLOGIA BIM EN EL DISSENY I IMPLANTACIÓ D’UN PORTAL D’ACCÉS A LES
DADES D’OPERACIÓ I MANTENIMENT AMB EXECUCIÓ A LA EDAR CALDES
.EXP.2020/1796.
1. CONTINGUT DE L’ENCOMANA
1.1. S’estableixen en el present document les Instruccions que de l’ encomana que efectua el
Consorci a favor de la seva societat pública CCB Serveis Ambientals SAU com a mitjà propi
per a la prestació de referència inclosa en l’àmbit dels serveis de manteniment de sistemes
de sanejament.
1.2. El Consorci, sense perjudici del contingut de l’encomana podrà establir, prèvia comunicació a
CCB Serveis Ambientals S.A.U, les modificacions oportunes per adequar el contingut del
servei a noves situacions o necessitats que es pogueren presentar en el decurs de la durada
de la prestació.

2. DURADA DE L’ENCOMANA
2.1. L’encomana tindrà una durada màxima fins al 31 de Desembre de 2021 , data en la que s’han
d’haver finalitzat les tasques encomanades.
2.2. En qualsevol moment durant el període de l’encomana, aquestes instruccions podran ésser
revisades pel propi Consorci.
2.3. Si el Consorci ho disposés així, CCB Serveis Ambientals SAU haurà de permetre que, durant
el mes que precedeixi a l’acabament dels seus serveis, compaginin amb el seu personal els treballs
objecte del contracte, les persones o entitats que determini el Consorci, amb la finalitat de que resti
assegurada, en tot moment, la continuïtat de la prestació
3. PERSONAL ADSCRIT AL SERVEI
3.1. Amb caràcter general les relacions entre el personal adscrit al servei de CCB Serveis
Ambientals S.A.U, i en particular les retribucions, indemnitzacions de qualsevol tipus i altres
prestacions econòmiques, es regularan d’acord amb allò que assenyala l'Estatut dels Treballadors,
els corresponents convenis col·lectius i d’altra normativa aplicable.
CCB Serveis Ambientals SAU estarà en tot moment al corrent del pagament de les quotes de la
Seguretat Social i de la resta de càrregues socials establertes per la normativa vigent.
3.2. El Consorci no contraurà cap relació laboral de cap mena amb el personal de CCB Serveis
Ambientals SAU L durant la vigència de l’encomana ni a la seva terminació.

3.3. Tot el personal de CCB Serveis Ambientals SAU haurà de vestir correcte i adequadament. Al
vestuari del personal hi figurarà en lloc predominant el distintiu "Besòs Tordera".
3.4. CCB Serveis Ambientals SAU serà responsable del compliment de les prescripcions indicades
a la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), a la Llei 54/2003, de
12 de desembre de Reforma del marco de la PRL, al Reial Decret 171/2004 de desenvolupament
de l’article 24 de PRL en matèria de coordinació d’activitats empresarials i a d’altra normativa que
pugui promulgar-se.
3.5. A l’objecte de garantir que els treballs es realitzin en condicions de màxima seguretat, CCB
Serveis Ambientals SAU dotarà al personal adscrit al servei de tots els equips i formació necessaris
per a l’accés i trànsit pels pous, clavegueres, col•lectors i altres instal·lacions en les condicions
exigides per les normes de seguretat vigents.

4. VEHICLES ASSIGNATS AL SERVEI
4.1. Per atendre les obligacions dimanants d’aquest contracte, CCB Serveis Ambientals SAU
disposarà, pel seu compte, dels vehicles amb el combustible menys contaminant. Els vehicles
assignats al servei portaran com a distintiu principal l’anagrama "Besòs Tordera" i “CCB Serveis
Ambientals SAU”

5. DESPESES A CÀRREC DE CCB SERVEIS AMBIENTALS SAU
5.1. A més de totes les despeses necessàries pel compliment d’allò establert a l’encomana, seran
també a càrrec de CCB Serveis Ambientals SAU les de prevenció de riscos laborals, protecció de
materials, seguretat tant de persones com d’equips i instal•lacions, i les derivades de danys a
tercers.
5.2. Seran a càrrec de CCB Serveis Ambientals SAU les despeses derivades de la contractació de
pòlisses d’assegurança que cobreixin:
• el risc d’accidents per a qualsevol persona pròpia o aliena,
• el risc de danys a tercers que es puguin ocasionar com a conseqüència de la prestació del
servei encomanat,
• el risc de danys soferts per les pròpies obres i instal•lacions del clavegueram municipal i
també el risc per furt i/o robatori.
Així com d'altres tipus d’assegurances que, voluntàriament o en compliment de les obligacions
dimanants del servei encomanat, subscrigui CCB Serveis Ambientals SAU.

6. FORMA D’ABONAMENT
L’abonament dels serveis encomanats es realitzarà mitjançant certificacions parcials a mesura
que avanci el projecte.
Les certificacions es desglossaran en els següents punt d’actuació, descrivint les despeses
associades en informes d’actuació que seran entregats al Consorci Besòs Tordera (CBT) i validats
per la Direcció tècnica del projecte contractada pel CBT a tal efecte mitjançant l’expedient de
contractació 2020/1545.
1. Adquisició del hardware i software necessari
2. Assignació dels recursos humans tècnics necessaris per al desenvolupament del projecte.
3. Realització del lligams entre el model BIM , el GMAO, SCADA GICA i altres bases de
dades de l’organització.
Per a la presentació i cobrament de les corresponents factures derivades de les certificacions ,
aquestes han d’estar aprovades per la Direcció tècnica del projecte i els serveis tècnics de CBT.
El Consorci haurà d’autoritzar l’execució d’unitats per damunt de les recollides al/s quadre/s de
preus adjunt/s, així com de les revisions dels preus unitaris d’aquestes si s’escau.
No hi ha revisió de preus.

7. OBJECTE D’ENCOMANA
7.1 SELECCIÓ DEL SOFTWARE APLICAT A LA METODOLOGIA BIM A INSTAURAR EN EL
CONSORCI BESÒS TORDERA.

En aquesta fase, s’hauran de definir, juntament amb el Consorci Besòs Tordera, els objectius
que el Consorci Besòs Tordera vol assolir mitjançant l’aplicació de la metodologia BIM.
Sense que sigui limitatiu, els principals objectius són:
-

Redacció de projectes i execució d’obres:
o Facilitar la interpretació i comunicació del procés constructiu.
o Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu.
o Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte.
o Controlar l’estimació del pressupost durant tot el procés.
o Millorar la seguretat i salut durant l’execució de les obres.

o Obtenir un projecte d’obra acabada fiable.
-

Operació i manteniment de la instal·lació.
o Crear un entorn de treball amigable: Consulta de tota la informació de la
instal·lació, tant de construcció, manteniment, operació, etc, a través del model
virtual de la instal·lació.
o Crear un HUB d’informació: Des d’un software o plataforma en el que es visualitzi
el model 3D o el P&ID de la instal·lació, accedir a tota la informació disponible
sense necessitat d’entrar en programes específics.
o Augment de la fiabilitat de la documentació i eficiència en la consulta. La
documentació o informació sol·licitada ha de ser aquella que es troba en els
diferents programes de gestió de les EDAR. És a dir, quan es sol·liciti la informació
d’un equip determinat, la informació que retorni el programa ha de ser aquella que
està disponible en el programa de gestió.

Els objectius anteriorment fixats, seran examinats amb el BIM Manager, i redefinits i/o ampliats
en cas de ser necessari.
El plantejament general proposat pel Consorci Besòs Tordera és generar un HUB d’informació
(el model 3D) des del que qualsevol usuari pugui accedir a qualsevol informació relacionada amb
la instal·lació d’acord amb la figura següent.

Des del model 3D de la instal·lació es podrà accedir a qualsevol informació relacionada a
aquesta. Sense que sigui limitativa, a la informació que es podrà accedir és:
-

Plànols de la instal·lació (extrets directament del model 3D).

-

PI&D de la instal·lació.

-

Informació dels equips electromecànics (manual, especificacions tècniques, etc) i de l’obra
civil (control de qualitat, etc) obtinguda del programa de manteniment si la instal·lació està
en operació.

-

Informació del manteniment de les instal·lacions (obtingudes directament del programa de
manteniment).

-

Registre històric de les dades d’operació (obtingudes directament del GICA0).

-

Registre online de l’operació (Dades obtingudes directament dels SCADA de les
instal·lacions).

A diferència de l’objectiu d’ execució de noves inversions, en el que les dades són “estàtiques”,
en el cas d’operació i manteniment, aquestes dades són “dinàmiques”, amb el que el model 3D
ha de ser capaç de comunicar-se amb les bases de dades dels software de gestió utilitzats per
poder mostrar l’última informació disponible. És a dir, qualsevol dada de la instal·lació només
s’ha d’actualitzar en el software corresponent.
El Consorci Besòs Tordera té implantat el GMAO Rosmiman com a software de manteniment, el
GICA0 com a software de gestió de l’operació de les EDAR, i diversos SCADA en l’entorn
Rockwell i Siemens.
Una vegada consensuats els objectius i els fluxos d’informació, el consultor haurà de fer un
estudi de mercat del software disponible per assolir els esmentats objectius. En aquest estudi
haurà de contemplar com a mínim, i sense ser limitatiu els següents aspectes:
-

Necessitat en projectes.

-

Activitats que realitza.

-

Agents amb els que treballa el CBT.

-

Interoperabilitat entre els softwares.

-

Disponibilitat i facilitat de comunicació entre les bases de dades dels software ja implantats
en el CBT.

-

Disponibilitat de hardware.

-

Implementació en el mercat català.

-

Costos d’adquisició i de manteniment.

7.2 DEFINICIÓ DELS RECURSOS HUMANS NECESSARIS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROJECTE.

CCB Serveis Mediambientals SAU haurà de proposar quin és l’equip tècnic necessari per a dur a
terme el desenvolupament del projecte.

7.3 CREACIÓ DELS ESTÀNDARDS.

CCB Serveis Mediambientals SAU executarà els objectes del model, paràmetres, taules
d’atributs, etc, a implementar en el BIM del Consorci Besòs Tordera , sota la tutela de la Direcció
tècnica del Projecte
Sense que sigui limitatiu, es definiran:
Model 3D.
Pel que fa al model 3D, serà l’encarregat de recopilar tota la informació disponible en plànols i de
dirigir la generació del model 3D (a fer per altres). Abans però, cal confirmar que la informació de
que es disposa es fiable, pel que és necessari comprovar en camp aquesta informació. En cas
de que aquesta informació no sigui correcta, caldrà realitzar mesures directes o proposar al
responsable del Consorci Besòs Tordera el corresponent aixecament topogràfics o els núvols de
punts per poder representar gràficament aquesta informació.
A més, una vegada aixecat el model, caldrà classificar tots els elements d’acord amb el sistema
de classificació que s’haurà de generar. Per aquest sistema de classificació, es partirà del
document que actualment disposa el CBT, ampliant-lo i/o modificant-lo d’acord a les necessitats.
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EDAR: EQUIPS MECÀNICS

90.10

Equips Generals

90.10.10

Canonades

90.10.10.10

Canonades d'acer galvanitzat

90.10.10.20

Canonades d'acer inoxidable

90.10.10.30

Canonades de fossa

90.10.10.40

Canonades de PVC de pressió

90.10.10.50

Canonades de Polietilè alta densitat

90.10.10.60

Canonades de PRFV

90.10.10.70

Canonades de polietilè de baixa densitat

90.10.20

Vàlvules

90.10.20.10

Vàlvules de comporta

90.10.20.20

Vàlvules de retenció

90.10.20.30

Vàlvules de papallona

90.10.20.40

Vàlvules de bola

90.10.20.50

Vàlvules de maniguet

90.10.20.60

Vàlvules reguladores

90.10.20.70

Vàlvules de guillotina

90.10.20.80

Vàlvules de diafragma

90.10.20.90

Vàlvules MASONEILAND Camflex II

90.10.20.100

Vàlvules d'escapament i admissió d'aire FLYGT

90.10.20.110

Vàlvules de seguretat

90.10.20.120

Válvules de peu

90.10.20.130

Vàlvula de Clapeta

90.10.20.140

Vàlvules de tres vies

90.10.20.150

Vàlvules de regulació IRIS

90.10.20.160

Electrovàlvules

90.10.20.170

Ventoses i purgadors

90.10.20.180

Amortiguador de pulsos

Taula 1. Extracte del sistema de classificació.

Addicionalment, a tots els equips electromecànics caldrà assignar-los un TAG, que serà el camp
que relacionarà tota la informació de l’element. L’aplicació del TAG es realitzarà a tots els
elements electromecànics, canonades, vàlvules, etc.
Actualment, els equips electromecànics de les instal·lacions gestionades pel CBT disposen de
TAG. Ara bé, la resta d’elements no en disposen (vàlvules, canonades, etc). És un objectiu del
present treball generar la norma de codificació de tots els elements de disponibles en les
instal·lacions del CBT.
Per un altre costat, tot i que els TAG del equips electromecànics és el mateix pel mateix tipus
d’equip en totes les instal·lacions, aquet no segueix cap norma, amb el que es troba inclòs en

l’abast dels treballs l’establiment de les norma per a recodificar tots els elements electromecànics
seguint una norma internacional (Norma ISA) o bé una norma generada expressament per
aplicar en el CBT.
P&ID
Pel que fa al PI&D de les instal·lacions, s’haurà de crear la simbologia dels elements inclosos en
el P&ID, tenint en compte tota la casuística disponible en totes les instal·lacions del CBT.
Estàndards i requeriments dels objectes del model.
Es definiran els estàndards d’informació dels diferents elements de les instal·lacions.
Com a mínim, la informació general que haurà d’incloure és la de la taula següent. No obstant,
aquesta taula serà revisada, ampliada i/o modificada en el present contracte d’acord als nous
criteris que es poguessin establir.
PROPIETAT

GENERAL

LOCALITZACIÓ

MOTOR

PARÀMETRE

FORMAT

IFC 2x3

TAG
CODI GUBIMCLASS
TIPUS EQUIP
FABRICANT
MARCA
MODEL
NÚM. FABRICACIO
ANY INST AL·LACIÓ
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA
MANUAL DE FUNCIONAMENT
CONT ROL DE QUALITAT
CERTIFICATS

Codi
Codi
Descripció
Descripció
Descripció
Descripció
Codi
Valor
Hipervincle
Hipervincle
Hipervincle
Hipervincle

Text
Text
Text
Text
Text
Text
Text
Número

IfcTag
IfcClassificationReference
IfcTipusEquip
IfcFabricant
IfcMarca
IfcModel
IfcNumSerie
IfcAnyInstallacio

SISTEMA
SUBSISTEMA
LÍNIA DE TRACT AMENT
PROCÉS
ELEMENT
ZONA ATEX /APQ

Descripció
Descripció
Descripció
Descripció
Descripció

Text
Text
Text
Text
Text

IfcSistema
IfcSubsistema
IfcLiniaDeT ractament
IfcProces
IfcElement

Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor

Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número

IfcPotencia
IfcTensio
IfcFrequencia
IfcRevolucions
IfcInominal
IfcIengegada

Descripció

Text

IfcArrencador

POT ENCIA (kW)
TENSIÓ (V)
FREQUÈNCIA (Hz)
REVOLUCIONS (rpm)
INT ENSITAT NOMINAL (A)
INT ENSITAT ARRENCADA (A)
Cos j
rendiment (h)
PROT ECIÓ IP
PROT ECCIÓ TÈRMICA
TIPUS ENGEGADA

Taula 2. Requeriment d’informació general per a cada element.

Quan el treball que s’estigui executant sigui la redacció d’un projecte (constructiu, as-built, etc),
aquesta informació es trobarà introduïda en el model. Ara bé, quan el treball sigui de
manteniment, la informació haurà se ser llegida en temps real del programa de manteniment
GMAO del CBT (Rosmiman).
A més de la informació general, per cada tipus d’element hi haurà una informació específica en
funció del tipus d’element.
S’haurà de generar la taula específica de tots els tipus d’equips electromecànics disponibles en
les instal·lacions del CBT.

TIPUS EQUIP
DIÀMETRE NOMINAL (mm)
PRESSIÓ NOMINAL (atm)
CONNEXIONS
ACCIONAMENT
MATERIAL COS
ACABAT

Valor
Valor
Descripció
Descripció

Número
Número
Text
Text

Descripció

Text

TIPUS
MATERIAL COS
DIÀMETRE NOMINAL
PRESSIÓ NOMINAL
CONNEXIONS
ACABAT

Descripció

Text

IfcT ipusRetencio

Valor
Valor
Descripció
Descripció

Número
Número
Text
Text

IfcDiametreNominal
IfcPressioNominal
IfcConnexions

VÀLVULA DE PAPALLONA

DIÀMETRE NOMINAL (mm)
PRESSIÓ NOMINAL (atm)
CONNEXIONS
ACCIONAMENT
ANELL
MATERIAL DEL COS
ACABAT

Valor
Valor
Descripció
Descripció
Descripció

Número
Número
Text
Text
Text

IfcDiametreNominal
IfcPressioNominal
IfcConnexions
IfcAccionament
IfcAnellPapallona

Descripció

Text

VÀLVULA DE BOLA

DIÀMETRE NOMINAL (mm)
PRESSIÓ NOMINAL (atm)
CONNEXIONS
ACCIONAMENT
MATERIAL DEL COS
ACABAT

Valor
Valor
Descripció
Descripció

Número
Número
Text
Text

Descripció

Text

DIÀMETRE NOMINAL (mm)
PRESSIÓ MÀXIMA EN EL MANIGUET (atm)
PRESSIÓ MÀXIMA D’ACCIONAMENT (atm)
PRESSIÓ MÍNIMA D’ACCIONAMENT (atm)
CONNEXIONS
POSICIÓ DE REPÒS
ACCIONAMENT
MATERIAL DEL COS
ACABAT

Valor
Valor
Valor
Valor
Descripció
Descripció
Descripció

Número
Número
Número
Número
Text
Text
Text

Descripció

Text

TIPUS
MATERIAL
DIÀMETRE NOMINAL
PRESSIÓ NOMINAL
CONNEXIÓ
ACABAT

Descripció

Text

IfcT ipusRodet

Valor
Valor
Descripció
Descripció

Número
Número
Text
Text

IfcDiametreNominal
IfcPressioNominal
IfcConnexions

VÀLVULA DE COMPORTA

VÀLVULA DE RETENCIÓ

VÀLVULA NEUMÀTICA

RODET DE DESMUNTATGE

IfcDiametreNominal
IfcPressioNominal
IfcConnexions
IfcAccionament

IfcDiametreNominal
IfcPressioNominal
IfcConnexions
IfcAccionament

IfcDiametreNominal
IfcPressioNominal
IfcPressioMaxima
IfcPressioMinima
IfcConnexions
IfcPosicióRepòs
IfcAccionament

Taula 3. Requeriment d’informació específica per a cada element.

A més, també es definiran els estàndards espaials i gràfics a aplicar (unitats, coordenades,
nomenclatura arxius, etc).
7.4 APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA BIM APLICADA AL MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS (7D)
AL CAS ESPECÍFIC DE L’EDAR CALDES. LLIGAM ENTRE EL MODEL, EL GMAO, SCADA I GICA

Una vegada assolides i finalitzades les tasques descrites en els apartats anteriors, CCB Serveis
Mediambientals SAU serà l’encarregat d’aplicar tota la metodologia al cas concret de l’EDAR
Caldes.
Sense que sigui limitatiu, serà l’encarregat de:
-

Coordinar el modelat de l’obra civil i equips electromecànics.

-

Recerca i selecció de la informació dels equips electromecànics.

-

Elaboració del P&ID de la planta.

-

Comunicar la Base de Dades d’explotació amb el model.

-

Comunicar el GICA0 amb el model.

-

Comunicar el GMAO amb el model.

-

Comunicar l’SCADA de la planta amb el model.

-

Comunicar altres bases de dades de l’organització amb el model.

8

Comunicar la reposició d’actius amb el model.

CONDICIONS DE REALITZACIÓ DELS TREBALLS

S’ha de disposar de tots els EPI’s necessaris per a la realització dels treballs a més d’extintor a la
zona de treball degut a que en general els col·lector en alta discorren per zones amb risc
d’incendis.
S’han d’incloure els moviments interns dels equips subministrats des de la zona
d’emmagatzematge fins la zona final d’instal·lació.
S’han d’incloure els medis de protecció col·lectiva per al muntatge dels equips, aquests seran
subministrats i muntats per l’adjudicatari.
S’han d’incloure els medis d’elevació necessaris per a portar a terme els treballs.
Els treballs es realitzaran en tot moment en coordinació amb l’explotació de la EDAR de forma que
es garanteixi la continuïtat i la correcta prestació del servei de sanejament.
8.1 GENERACIÓ EVENTUAL DE RESIDUS

La gestió dels residus generats és responsabilitat de CCB Serveis Ambientals SAU i s’ha de
complir la legislació vigent al respecte.

9.QUADRE DE PREUS

Hardware

Import (sense
IVA)
5.000,00 €

Software

33.600,00 €

Treballs de modelització i treballs de camp

95.000,00 €

Treballs de complement a direcció tècnica i redacció especificacions
Treballs de connectivitat entre els diferents software
Total

6.500,00 €
30.000,00 €
170.100,00 €

