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1   Introducció 

 

El Pla d’execució BIM (BEP d’ara endavant) del projecte [Introduïu el títol del 

projecte] és un document per al seguiment BIM de l’encàrrec. El BEP concreta 

els criteris de modelat, organització i requisits que cal seguir en el 

desenvolupament del projecte amb la metodologia BIM.  

Forma part del conjunt de documents BIM de l’AMB i es complementa amb la 

“Guia de requisits BIM”. La funció de cada un d’aquests documents és la 

següent: 

 

Guia de requisits BIM 

Recull els estàndards de qualitat que han de complir de manera general 

(transversal) tots els models BIM. És el document que s’utilitza per licitar els 

projectes i obres. La “Guia de requisits BIM” és d’obligat compliment en tots 

els casos.  

 

Pla d’execució BIM (BEP) 

És particular per a cada projecte i/o obra. Concreta els criteris de modelat i la 

seva organització a partir del moment de la contractació. El Pla d’execució BIM 

és d’obligat compliment en tots els casos. 
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2   Usos del model  

 

Aquest capítol es complementa amb el capítol 2 del document “Guia de 

requisits BIM”. 

 

A continuació s’adjunta la taula amb el llistat d’usos que es realitzaran a partir 

dels models BIM del projecte en cada fase de desenvolupament: 

 DB PE DO AB EM 

Visualització de cada disciplina ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Coordinació de les diferents disciplines (3D) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Extracció de les superfícies construïdes per a 
estimacions econòmiques inicials 

⚫     

Extracció d'amidaments dels capítols més 
significatius per a valoracions en fase de 
projecte bàsic (estructura, envolupant...) 

⚫     

Base per a la generació d'infografies, 
renderitzats, imatges 

⚫ ⚫ ⚫   

Recorreguts virtuals ⚫ ⚫ ⚫   

Anàlisi i estudi de les col·lisions  ⚫ ⚫   

Extracció d'amidaments   ⚫ ⚫   

Vinculació dels models amb el pressupost  ⚫ ⚫   

Generació de la documentació 2D (plànols 
vinculats al model) 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Verificador de normativa ⚫ ⚫ ⚫   

Simulació constructiva  ⚫ ⚫   

Planificació tècnica  ⚫ ⚫   

Planificació econòmica  ⚫ ⚫   

Extracció de superfícies útils ⚫ ⚫    

Extracció de superfícies construïdes ⚫ ⚫    

Contenidor, visualitzador i verificació de dades ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Anàlisi energètica i sostenibilitat ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Seguretat i salut  ⚫ ⚫   

Seguiment d’obra producció/certificació   ⚫   

Control de qualitat   ⚫ ⚫  

Actualització del model per generació de  
l’As-built 

  ⚫   

Generació de l’As-built    ⚫  

Verificació de l'As-built amb núvol de punts    ⚫  

Gestió d'actius (espais)     ⚫ 

Inventariat     ⚫ 



BIM Pla d’execució BIM 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa de manteniment     ⚫ 

 
DB: Document bàsic            PE: Projecte d’execució                                         
DO: Procés d'obra               AB: As-built                       
EM: Explotació i manteniment 
  
 
⚫ Obligatori   ⚫ Opcional (obligatori escollir un mínim de 2 dels 13 proposats) 
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3   Informació del projecte 

 

Aquest capítol es complementa amb el capítol 3 del document “Guia de 

requisits BIM”. 

 

Dades bàsiques 

Nom del projecte Introduïu nom del projecte 

Client AMB/IMPSOL 

Equip redactor Introduïu el nom de l’equip 

Número d’expedient xxx 

Emplaçament Introduïu adreça 

Fase de l’encàrrec DB/PE/DO/AB 

Tipus d’encàrrec Edificació, urbanització, etc. 

Altres dades de rellevància Introduïu informació complementària 

 

Descripció de projecte d’edificació 

Usos Educatiu, esportiu, etc. 

Nombre de plantes S1, P0, P1, P2, P3, etc. 

Superfície de parcel·la xxx m2 

Superfície total construïda del projecte xxx m2 

Tipologia edificatòria Descriviu la tipologia 

Altres dades de rellevància Introduïu informació complementària 

 

Descripció de projecte d’urbanització 

 

 

 

 

 

(Gris: informació per emplenar)  

Usos de l’espai urbanitzable Jardí, vial, pàrquing, etc. 

Àrea de la intervenció (com a 
superfície construïda) 

xxx m2 

Grau de la intervenció Ordenació, xarxes, clavegueram, etc. 

Altres dades de rellevància Introduïu informació complementària 
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4   Agents intervinents 

 

Aquest capítol es complementa amb el Capítol 4 del document “Guia de 

requisits BIM”. 

 

Totes les parts han de comptar amb un equip de Coordinació BIM, amb tots 

els responsables identificats a la taula següent: 

 

Rol Empresa Persona Contacte 

Responsable BIM propietat 
Nom 

empresa 
Nom 

Cognom 
xxx@xxx.xx 

Telèfon 

Cap de Servei de projectes AMB 
Nom 

Cognom 
xxx@xxx.xx 

Telèfon 

Cap de Servei d’obres AMB 
Nom 

Cognom 
xxx@xxx.xx 

Telèfon 

Responsable del projecte/ 
Direcció d’obra 

Nom 
empresa 

Nom 
Cognom 

xxx@xxx.xx 
Telèfon 

Responsable de l’oficina BIM 
AMB 

AMB 
Nom 

Cognom 
xxx@xxx.xx 

Telèfon 

Coordinador BIM intern d’AMB AMB 
Nom 

Cognom 
xxx@xxx.xx 

Telèfon 

Coordinador BIM extern 
Nom 

empresa 
Nom 

Cognom 
xxx@xxx.xx 

Telèfon 

Responsable BIM d’arquitectura 
Nom 

empresa 
Nom 

Cognom 
xxx@xxx.xx 

Telèfon 

Responsable BIM d’estructures 
Nom 

empresa 
Nom 

Cognom 
xxx@xxx.xx 

Telèfon 

Responsable BIM 
d’instal·lacions 

Nom 
empresa 

Nom 
Cognom 

xxx@xxx.xx 
Telèfon 

Responsable BIM Eng. verda 
Nom 

empresa 
Nom 

Cognom 
xxx@xxx.xx 

Telèfon 

Responsable BIM 
Arq. tècnic/ Eng. civil 

Nom 
empresa 

Nom 
Cognom 

xxx@xxx.xx 
Telèfon 

Responsable BIM Direcció 
Execució d’obra 

Nom 
empresa 

Nom 
Cognom 

xxx@xxx.xx 
Telèfon 

Responsable BIM Empresa 
constructora 

Nom 
empresa 

Nom 
Cognom 

xxx@xxx.xx 
Telèfon 

 
(Gris: informació per emplenar) 

 
 
En funció de la magnitud del projecte i/o de l’estructura interna de l’empresa 
subcontractant, una mateixa persona podrà assumir més d’un rol o funció. 
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5   Definició del model BIM 

 

Aquest capítol es complementa amb el capítol 5 del document “Guia de 

requisits BIM”. 

 

5.1 Estructura del model 

Quan es faci una divisió del model en diferents arxius és essencial una 

correcta organització. S’ha de treballar en l’arxiu de la disciplina que 

correspongui i inserir-hi els models BIM de les altres disciplines com a vincles 

o “links” mitjançant el punt d’origen comú (especificat al punt 5 d’aquest mateix 

document). Cal treballar sempre considerant el conjunt del projecte per evitar 

col·lisions i incompatibilitats entre les diferents disciplines.  

Pes dels arxius:  

per assegurar una bona gestió dels models es recomana que el pes final de 

cada un dels arxius no sobrepassi els 250 MB.  

En cas que no sigui possible i se superi el pes recomanat, s’ha d’estudiar la 

divisió dels arxius i la realització de tasques de manteniment i neteja d’aquests. 

A continuació s’adjunta una taula per especificar l’estructura i els criteris 

d’organització i segregació dels arxius vinculats en aquest projecte. 

Es durà a terme seguint els criteris de l’annex Nomenclatures d’arxius de la 

“Guia de Requisits BIM” de l’AMB. 
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5.2 Taula d’arxius que conformen el model 

A continuació es detalla el nom, contingut i responsabilitats de cada un dels 

arxius que conformen el model federat del projecte, obra i As-built. 

 

Codi Contingut 
Doc. 

Gràfica 
Agents 

Projecte Bàsic DB   

Exp_Nom_DB_REV_Vxx – Arxiu de revisió dels models.  
Responsable: AMB/IMPSOL 
Autor: AMB/IMPSOL 

Exp_Nom_DB_MST_Vxx 

– Coordinació dels models vinculats. 
– El model no conté informació 
addicional a la que ja ofereixen la 
resta d’arxius. La seva funció és la 
d’acoblar la resta d’arxius per 
comprovar que estan coordinats 
correctament. 

 

Responsable: Projectista 
Autor: Projectista 
Actualització: Projectista 
Revisió/Aprovació: AMB/IMPSOL 

Exp_Nom_DB_DAT_Vxx 

– Arxiu Datum. Conté nivells, eixos i 
parcel·la georeferenciada. Aquest és 
l’arxiu de referència a partir del qual 
es coordinen els elements 
estructuradors del model de la resta 
d’arxius. 

 

Responsable: Projectista  
Autor: Projectista 
Actualització: Projectista 
Revisió/Aprovació: AMB/IMPSOL 

Exp_Nom_DB_ARQ_Vxx 

– Model d’edificació existent i 
proposta. 
– (Especificar quins elements conté 
en cas de necessitar més d’un arxiu 
per a aquesta disciplina) 

X 

Responsable: Projectista 
Autor: Projectista 
Actualització: Projectista 
Revisió/Aprovació: AMB/IMPSOL 

Exp_Nom_DB_URB_Vxx 

– Model d’urbanització existent i 
proposta. 
– (Especificar quins elements conté 
en cas de necessitar més d’un arxiu 
per a aquesta disciplina) 

X 

Responsable: Projectista 
Autor: Projectista 
Actualització: Projectista 
Revisió/Aprovació: AMB/IMPSOL 

Projecte d’execució PE   

Exp_Nom_PE_REV_Vxx – Arxiu de revisió dels models.  
Responsable: AMB/IMPSOL 
Autor: AMB/IMPSOL 

Exp_Nom_PE_MST_Vxx 

–  Coordinació dels models vinculats. 
–  El model no conté informació 
addicional a la que ja ofereixen la 
resta d’arxius. La seva funció és la 
d’acoblar la resta d’arxius per 
comprovar que estan coordinats 
correctament. 

 

Responsable: Projectista 
Autor: Projectista 
Actualització: Projectista 
Revisió/Aprovació: AMB/IMPSOL 

Exp_Nom_PE_DAT_Vxx 

–  Arxiu Datum. Conté nivells, eixos i 
parcel·la georeferenciada. Aquest és 
l’arxiu de referència a partir del qual 
es coordinen els elements 
estructuradors del model de la resta 
d’arxius. 

 

Responsable: Projectista 
Autor: Projectista 
Actualització: Projectista 
Revisió/Aprovació: AMB/IMPSOL 

Exp_Nom_PE_ARQ_Vxx 

–  Model d’edificació existent i 
proposta. 
– (Especificar quins elements conté 
en cas de necessitar més d’un arxiu 
per a aquesta disciplina) 

X 

Responsable: Projectista 
Autor: Projectista 
Actualització: Projectista 
Revisió/Aprovació: AMB/IMPSOL 

Exp_Nom_PE_URB_Vxx 

–  Model d’urbanització existent i 
proposta. 
– (Especificar quins elements conté 
en cas de necessitar més d’un arxiu 
per a aquesta disciplina) 

X 

Responsable: Projectista 
Autor: Projectista 
Actualització: Projectista 
Revisió/Aprovació: AMB/IMPSOL 

Exp_Nom_PE_EST_Vxx 
–  Model d’estructura existent i 
proposta. 

X 
Responsable: Projectista/Col·l. 
Estructures 
Autor: Col·l. Estructures 
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– (Especificar quins elements conté 
en cas de necessitar més d’un arxiu 
per a aquesta disciplina) 

Actualització: Col·l. Estructures 
Revisió/Aprovació: DF/AMB/IMPSOL 

Exp_Nom_PE_INS_Vxx 

–  Model d’instal·lacions existent i 
proposta. 
– (Especificar quins elements conté 
en cas de necessitar més d’un arxiu 
per a aquesta disciplina) 

X 

Responsable: Projectista/Col·l. 
Instal·lacions 
Autor:  Col·l. Instal·lacions 
Actualització: Col·l. Instal·lacions 
Revisió/Aprovació: DF/AMB/IMPSOL 

Direcció Obra DO   

Exp_Nom_DO_REV_Vxx –  Arxiu de revisió dels models.  
Responsable: DO  
Autor: DO 

Exp_Nom_DO_MST_Vxx 

–  Coordinació dels models vinculats. 
–  El model no conté informació 
addicional a la que ja ofereixen la 
resta d’arxius. La seva funció és la 
d’acoblar la resta d’arxius per 
comprovar que estan coordinats 
correctament. 

 

Responsable: DO 
Autor: DO 
Actualització: DO 
Revisió/Aprovació: DO 

Exp_Nom_DO_DAT_Vxx 

–  Arxiu Datum. Conté nivells, eixos i 
parcel·la georeferenciada. Aquest és 
l’arxiu de referència a partir del qual 
es coordinen els elements 
estructuradors del model de la resta 
d’arxius. 

 

Responsable: DO 
Autor: DO 
Actualització: DO 
Revisió/Aprovació: DO 

Exp_Nom_DO_ARQ_Vxx 

–  Model d’edificació existent i 
proposta. 
– (Especificar quins elements conté 
en cas de necessitar més d’un arxiu 
per a aquesta disciplina) 

X 

Responsable: DO 
Autor: DO 
Actualització: DO/Contractista* 
Revisió/Aprovació: DO 

Exp_Nom_DO_URB_Vxx 

–  Model d’urbanització existent i 
proposta. 
– (Especificar quins elements conté 
en cas de necessitar més d’un arxiu 
per a aquesta disciplina) 

X 

Responsable: DO 
Autor: DO 
Actualització: DO/Contractista* 
Revisió/Aprovació: DO 

Exp_Nom_DO_EST_Vxx 

–  Model d’estructura existent i 
proposta. 
– (Especificar quins elements conté 
en cas de necessitar més d’un arxiu 
per a aquesta disciplina) 

X 

Responsable: DO/Col·l. Estructures 
Autor: DO/Col·l. Estructures 
Actualització: DO/Col·l. Estructures/ 
Contractista*  
Revisió/Aprovació: DO/Col·l. 
Estructures 

Exp_Nom_DO_INS_Vxx 

–  Model d’instal·lacions existent i 
proposta. 
– (Especificar quins elements conté 
en cas de necessitar més d’un arxiu 
per a aquesta disciplina) 

X 

Responsable:  Contractista 
Autor: Contractista 
Actualització: Contractista 
Revisió/Aprovació: DO/Col·l. 
Instal·lacions 

As-built AB 

Exp_Nom_AB_REV_Vxx – Arxiu de revisió dels models.  
Responsable: DO 
Autor: DO 

Exp_Nom_AB_MST_Vxx 

– Coordinació dels models vinculats. 
– El model no conté informació 
addicional a la que ja ofereixen la 
resta d’arxius. La seva funció és la 
d’acoblar la resta d’arxius per 
comprovar que estan coordinats 
correctament. 

 

Responsable: DO 
Autor: DO 
Actualització: DO 
Revisió/Aprovació: DO 

Exp_Nom_AB_DAT_Vxx 

– Arxiu Datum. Conté nivells, eixos i 
parcel·la georeferenciada. Aquest és 
l’arxiu de referència a partir del qual 
es coordinen els elements 
estructuradors del model de la resta 
d’arxius. 

 

Responsable: DO 
Autor: DO 
Actualització: DO 
Revisió/Aprovació: DO 

Exp_Nom_AB_ARQ_Vxx 
– Model d’edificació existent i 
proposta. 

X 
Responsable: DO 
Autor: DO 
Actualització: DO/Contractista** 
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*: Veure Col·laboració en fase de D.O del capítol 6. Procediment de 

col·laboració d’aquest document. 

**: Veure Generació de models As-built del capítol 6. Procediment de 

col·laboració d’aquest document. 

 

Exp: Substituir pel número d’expedient del projecte+ 

Nom: Substituir pel nom del projecte+ 

Vxx: Substituir per la versió del software+ 

 

 

+ Seguint les indicacions de l’annex de Nomenclatures 

 

 

Aquesta proposta de segregació és orientativa i serveix de guia. Es permeten 

variacions en funció de les necessitats del projecte, prèvia validació per part 

del Responsable de l’Oficina BIM AMB. 

 

 

 

(Gris: informació per emplenar)  

– (Especificar quins elements conté 
en cas de necessitar més d’un arxiu 
per a aquesta disciplina) 

Revisió/Aprovació: DO 

Exp_Nom_AB_URB_Vxx 

– Model d’urbanització existent i 
proposta. 
– (Especificar quins elements conté 
en cas de necessitar més d’un arxiu 
per a aquesta disciplina) 

X 

Responsable: DO 
Autor: DO 
Actualització: DO/Contractista** 
Revisió/Aprovació: DO 

Exp_Nom_AB_EST_Vxx 

– Model d’estructura existent i 
proposta. 
–(Especificar quins elements conté en 
cas de necessitar més d’un arxiu per 
a aquesta disciplina) 

X 

Responsable: DO/Col·l. Estructures 
Autor: DO/Col·l. Estructures 
Actualització:  DO/Col·l. Estructures/  
Contractista** 
Revisió/Aprovació: DO/ 
Col.Estructures 

Exp_Nom_AB_INS_Vxx 

– Model d’instal·lacions existent i 
proposta. 
–(Especificar quins elements conté en 
cas de necessitar més d’un arxiu per 
a aquesta disciplina) 

X 

Responsable: DO/Col·l. 
Instal·lacions 
Autor: Contractista 
Actualització:  Contractista 
Revisió/Aprovació: DO/Col·l. 
Instal·lacions 
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5.3 Esquema de segregació i interrelació dels arxius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exp_Nom_FA_MST_Vxx 

Exp_Nom_FA_URB_Vxx Exp_Nom_FA_ARQ_Vxx Exp_Nom_FA_EST_Vxx Exp_Nom_FA_INS_Vxx 

Exp_Nom_FA_DAT_Vxx 
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5.4 Duplicitat d’elements 

Pot donar-se el cas que, per una necessitat de control del posicionament de 

certs elements dels models, hi hagi una duplicitat d’elements en diferents 

arxius. Les duplicitats que podem trobar es resumeixen en dos tipologies 

d’elements: 

 

En la següents taules s’exposa l’ús dels elements en cada un dels arxius on 

es troben. 

 

Elements terminals d’Instal·lacions 

 Arxiu d’Arquitectura Arxiu d’Instal·lacions 

Ús vàlid 
Posicionament dels elements 
a efectes del replanteig en 
obra 

Informació dels elements en 
relació a totes les seves 
característiques 

 

Elements estructurals 

 Arxiu d’Arquitectura Arxiu d’Estructura 

Ús vàlid 
Posicionament dels elements 
a efectes del replanteig en 
obra 

Informació dels elements en 
relació a totes les seves 
característiques, inclosa la 
geometria interna d’aquests. 

 

5.5 Nivell de desenvolupament (nivell de detall i 

informació) 

El model es realitzarà seguint els criteris ESPECÍFICS de modelatge de la 

taula de l’annex Organització i especificacions dels elements de model 

on s’especifica el nivell de desenvolupament i el nivell d’informació segons la 

fase del projecte/obra.  
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5.6 Infraestructura tecnològica 

Els softwares utilitzats en aquest projecte per a la creació del model BIM i les 

seves característiques són: 

Funció Software i versió Idioma Format de l’arxiu 

Modelat 
Revit 2020.2/ 
Archicad 23/ 

ENG .rvt/ / .pla/ .ndw 

Revisió paramètrica, 
coordinació 

Navisworks 2020/ 
Solibri 9.10/ 

ENG 
.nwf/ .nwd/ .smc/ 

.bcp/ .bcf 

Control col·lisions, 
comprovació geomètrica... 

Navisworks 2020 / 
Solibri 9.10 

ENG .nwc/ .nwf/ .smc 

Automatitzacions Dynamo 1.3 ENG .dyn / .dyf 

Detalls 
Autocad 2020/ 

Freecad 
ENG .dwg 

Pressupost / amidaments / 
planificació 

TCQ 5.5/ Microsoft 
Project 

CAT .tcq 

Altres    

 

(Gris: informació a complimentar) 

És important recordar que alguns softwares de modelat no tenen 

compatibilitat amb versions més antigues, de manera que els models 

realitzats amb una versió més nova no es podran obrir o vincular en una versió 

anterior. Per aquest motiu és imprescindible complir amb la versió 

indicada en la aquesta taula i tenir clar que no s’admetran canvis.  
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6   Configuració del model BIM 

 

Aquest capítol es complementa amb el capítol 6 del document “Guia de 

requisits BIM”. 

 

6.1 Unitats 

Les unitats utilitzades als models BIM són:  

 

6.2 Origen, sistema de coordenades i orientació 

L’origen, el sistema de coordenades i orientació ha de ser comú per als 

diferents models, així com els altres arxius que puguin vincular-se. 

Aquest criteri s’aplica tant a les coordenades de projecte com a les 

coordenades compartides, de manera que les coordenades de qualsevol punt 

en qualsevol model corresponguin a la coordenada UTM real de la ubicació 

d’aquest punt. 

 

L’arxiu de referència per a l’adquisició de coordenades és: Topografic.dwg 

(Gris: informació per emplenar) 

 

Longitud Metre (m) 

Precisió Mil·límetre (mm) 

Superfície Metre quadrat (m²) 

Volum Metre cúbic (m³) 

Angle Graus (°) 

Pendent Percentatge (%) 

Sistema de referència de 
coordenades UTM 

ETRS89 

Sistema de coordenades 
del model BIM 

El punt d’origen intern del model BIM està situat a 
les coordenades: 
 
N/S: xxxxx 
E/O: xxxxx 
Z: xxxxx 
 
Angle N:  xxxxx 
 
 
 
 
 
 
(Afegir una imatge on es vegi la posició del punt 
d’origen intern amb relació al model amb les seves 
coordenades) 
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6.3 Elements de referència 

Nivells: 

S’utilitzaran els nivells de l’arxiu: Exp_Nom_DO_DAT_Vxx 

S’haurà de garantir que aquests elements estan coordinats en tots els arxius. 

En general, se simplifica el nombre de nivells i no s'admeten múltiples nivells 

per planta (no es permet l’ús d’un nivell específic per controlar alçada de 

sostres, per exemple). 

El nivell de Planta Baixa en els projectes d’edificació i el nivell de Base en els 

projecte d’urbanització estaran sempre ubicats a la Z:+0,0 relativa (origen del 

projecte). 

El nivell coincidirà amb la cota de paviment acabat de cada planta de l’edifici 

(en el cas de projectes d’edificació). 

Els projectes d’urbanització només tindran un únic nivell, que estarà ubicat a 

la cota 0,0. Es podrà moure quan el projecte es trobi a una altura elevada, 

aixecant-lo en trams de 10 m respecte del nivell del mar.  

En cas de necessitar crear nous nivells (específics d’una disciplina en 

concret) s’hauran de pactar amb el BIM manager de l’AMB/IMPSOL. 

 

Nivells Altitud relativa del nivell Altitud absoluta del nivell 

S1 xx,xx m xx,xx m 

P0 00,00 m xx,xx m 

P1 xx,xx m xx,xx m 

P2 xx,xx m xx,xx m 

 

Eixos estructurals: 

S’utilitzaran els eixos de l’arxiu : Exp_Nom_DO_DAT_Vxx  

S’haurà de garantir que aquests elements estan coordinats en tots els arxius. 

(Gris: informació per emplenar) 

 

6.4 Organització dels atributs IFC 

L’arxiu o els arxius IFC s’han de configurar segons el criteri d’organització de 

la informació de l’AMB (nom de la “caixa” d’informació de l’AMB) d’acord amb 

el que s’especifica en l’annex Organització dels Atributs IFC.  

L’exportació es realitzarà amb la versió IFC 2x3 2.0. 

 

6.5 Codis de classificació 

Es classifiquen els elements del model assignant al paràmetre compartit 

AMB.Classificació i AMB.ClassificacioDescripcio. 

La classificació que s’utilitza és: Classificació GuBIMclass v.1.2 

https://gubimclass.org/es/descargas/
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6.6 Nomenclatures dels elements 

Per anomenar els diferents tipus d’elements, se seguirà el criteri indicat a 

l’annex Nomenclatures dels elements. 

 

6.7 Fases i opcions de disseny 

Les fases mínimes que ha de contenir el projecte són:  

Fases Descripció 

Preexistència Elements preexistents 

Obra Nova construcció 

 

En cas de tractar-se d’un projecte amb diverses fases, se n’haurà de pactar 

amb el Responsable de l’oficina BIM AMB el nombre i el nom. 

Pel que fa a les opcions de disseny o alternatives, si n’hi hagués, per tal de 

no donar lloc a errors, ha de constar exclusivament l’opció aprovada en el 

lliurament dels arxius BIM. 

 

6.8 Plànols a desenvolupar 

S’ha de fer l’entrega de plànols extrets del model BIM. Per saber quins plànols 

surten de cadascun dels models, s’ha d’emplenar l’annex Llistat de plànols, 

on s’indicarà quin és l’arxiu editable de cada un dels plànols del projecte. 

 

6.9 Informació addicional  

Si cal introduir alguna informació addicional respecte als models s’explicarà aquí.  



BIM Pla d’execució BIM 

21 

 

7   Procediment de col·laboració 

 

A les reunions hi assistiran els diferents coordinadors BIM que intervinguin en 

el projecte. El contingut de les reunions ha de quedar registrat en l'acta, 

signada per tots els assistents a la reunió, en la qual han de constar els canvis 

que s’han de dur a terme, les dates de les properes reunions i el contingut 

que cal aportar. 

Les reunions s'han de basar sempre en l'última versió del model; per tant, 

abans de la reunió s'han de sincronitzar els últims canvis.  

S’acordaran els terminis en què cada part ha de lliurar els arxius o ha de 

mantenir actualitzats els arxius. 

 

7.1 Entorn comú de dades 

Aquest capítol es complementa amb el mateix capítol del document “Guia de 

requisits BIM”. 

S’utilitzarà un entorn comú de dades (CDE) per a tots els intervinents que 

facilitarà l’AMB. Aquest entorn comú de dades conté l’estructura de carpetes 

que cal utilitzar per als diferents arxius. L’estructura de carpetes està 

organitzada des de la fase d’inici fins a la fase d’explotació.  

 

DB Document bàsic 

PE Projecte d’execució 

DO Direcció d’obra 

AB As-built 

EM Explotació i manteniment 

 

Els diferents estats dels arxius en cada una de les fases són els següents:  

 

01         En procés  

02         Entregat 

03 Validat 

04         Arxivat 
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L’estructura que ha de seguir el CDE és la següent:  

 

 

 

7.2 Informe de col·lisions 

En aquest apartat s’especifica la metodologia de treball en el cas que a 

l’annex Estudi Col·lisions sigui diferent. 

 

 

7.3 Col·laboració en fase de DO 

Actualització dels models d’arquitectura i estructures en fase de DO 

La direcció d’obra (DO) és l’encarregada de l’actualització dels models 

prescriptius durant la fase d’obra. Si el contractista hagués de fer alguna 

proposta de canvi sobre el projecte d’execució aprovat, serà responsabilitat 

seva modelar-la perquè la DO pugui revisar-la i aprovar-la. 
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Actualització del model d’instal·lacions en fase de DO 

El contractista realitzarà l’actualització del model d’instal·lacions i la DO el 

validarà. 

 

Proposta de canvi en els models per part del contractista de l’obra  

El contractista realitzarà les propostes de canvi en el model d’arquitectura i/o 

estructura que vulgui aportar i la DO les validarà en fase obra.  

El contractista enviarà el model només amb la part corresponent a la proposta 

de canvi i la DO incorporarà la proposta al model d’arquitectura/estructura un 

cop validat. 

Qualsevol model que es proposi haurà d’estar acompanyat d’un informe de 

col·lisions on es llistin les afectacions dels canvis proposats, i en cas 

d’afectació a d’altres elements, aquests també s’hauran d’entregar amb les 

modificacions corresponents com a part de la proposta de canvi. 

 

7.4 Generació de models As-built 

La revisió geomètrica dels models per tal que encaixin amb el que està 

construït serà responsabilitat de la DO en el cas dels models d’arquitectura i 

estructura, i del contractista en el cas del d’instal·lacions.  

La revisió i validació del model d’instal·lacions serà responsabilitat de la DO. 

El nodriment de tots els models pel que fa a informació el durà a terme i serà 

responsabilitat del contractista, i haurà de ser validat per la DO. 

 

  



BIM Pla d’execució BIM 

24 

 

8   Lliuraments 

 

8.1 Arxius lliurables 

Als lliuraments, es faran els arxius per lliurar d’un seguit de documents i arxius 

que es llisten a continuació, i que depenen de la fase de projecte. A l’apartat 

Documentació i arxius lliurables de la “Guia de requisits BIM” s’especifica 

de què consta cada un. 

 

 

8.2 Calendari de reunions i lliuraments 

S’ha d'establir un calendari de reunions per a la revisió i el control del model 

BIM, i també s’han d'acordar uns terminis de lliurament.  

Es proposa que aquestes reunions es facin conjuntament amb les de projecte 

i dedicar una part del temps a revisar exclusivament temes BIM. Aquestes 

reunions s'han de distribuir al llarg del procés de projecte i execució de l’obra. 

En les diferents revisions parcials i de seguiment del treball, s’estableix que 

la freqüència dels enviaments dels models BIM serà cada 2 setmanes, i que 

s’enviaran els dilluns de la setmana que correspongui, per tal de poder 

supervisar l’actualització del model. El lliurament es penjarà a l’entorn 

comú de dades exposat al capítol 6 del present BEP. 

Aquesta taula s’actualitzarà en funció de les dates i nombre de reunions 

efectuades a fi de disposar d’un registre. 

 DB PE DO AB 

Documents BIM ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Editable. Models editables ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Editable. Xrefs CAD JPG ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Base topogràfica que serveix per 
georeferenciar els models 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Revisió. Arxiu editable ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Revisió. Informe adequació model ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Revisió. Informe de col·lisions  ⚫ ⚫ ⚫ 

Exportació. IFC ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Exportació dades ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Documentació gràfica PDF ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Renders ⚫ ⚫   

Amidaments i pressupost. Arxiu TCQ 
vinculat 

 ⚫ ⚫ ⚫ 

Control de qualitat DOC   ⚫ ⚫ 

Altra documentació     
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Reunions / 
lliuraments 

Fase de projecte 
Data 

estimada de 
la reunió 

Temes a tractar / lliurar 

Reunió inicial  xx/xx/xxxx 
– Lliurament de documentació per part de l’AMB. 
– Explicació i definició de procediments. 
– Lectura i modificació del BEP 

1a reunió 
Document bàsic 

(DB) 
xx/xx/xxxx 

– Versió de BEP signada 
– Models editables + IFCs (geometries + classificació) 

2a reunió: 
lliurament 
final 

Document bàsic 
(DB) 

xx/xx/xxxx 

– Versió BEP signada 
– Models editables + IFCs (complint totes les 
especificacions dels annexos de la Guia BIM + BEP) 
– Documentació gràfica (pdf) 

1a reunió 
Projecte 

d’execució (PE) 
xx/xx/xxxx 

– Nova versió de BEP signada 
– Models editables + IFCs (geometries + classificació) 

2a reunió 
Projecte 

d’execució (PE) 
xx/xx/xxxx 

– Models editables + IFCs (geometries + classificació) 
– Documentació gràfica (pdf) 

3a reunió: 
lliurament 
parcial 

Projecte 
d’execució (PE) 

xx/xx/xxxx 

– Models editables + IFCs (geometries + classificació + 
codificació + nomenclatura + sistemes d’instal·lacions)  
– Documentació gràfica (pdf) 
– Col·lisions (informe + arxius) 

4a reunió 
Projecte 

d’execució (PE) 
xx/xx/xxxx 

– Models editables + IFCs (geometries + classificació + 
codi tipus + nom de tipus + sistemes d’instal·lacions) 
– Documentació gràfica (pdf) 

5a reunió: 
lliurament 
final 

Projecte 
d’execució (PE) 

xx/xx/xxxx 

– Models editables + IFCs (complint totes les 
especificacions dels annexos de la Guia BIM + BEP) 
– Editables Xref (dwg, jpg, etc) 
– Documentació gràfica (pdf) 
– Col·lisions (informe + arxius) 

Lliurament 
final definitiu 

Projecte 
d’execució (PE) 

xx/xx/xxxx 

– Models editables + IFCs (complint totes les 
especificacions dels annexos de la Guia BIM + BEP) 
– Editables Xref (dwg, jpg, etc) 
– Documentació gràfica (pdf) 
– Col·lisions (informe + arxius) aprovat 

1a reunió Obra (DO) xx/xx/xxxx 

– Lliurament de documentació per part de la DO. (Models 
editables + IFCs + BEP + Guia + annexos) 
– Explicació i definició de procediments. 
– Lectura i modificació del BEP  

2a reunió Obra (DO) xx/xx/xxxx 

– Nova versió de BEP signada 
– Models editables + IFCs (complint totes les 
especificacions dels annexos de la Guia BIM + BEP)  
– Documentació gràfica (pdf) 
– Col·lisions (informe + arxius) (en funció de l’estat de 
l’obra) 

3a reunió Obra (DO) xx/xx/xxxx 

– Models editables + IFCs (complint totes les 
especificacions dels annexos de la Guia BIM + BEP)  
– Documentació gràfica (pdf) 
– Col·lisions (informe + arxius) (en funció de l’estat de 
l’obra) 

4a reunió: 
lliurament 
final 

Obra (DO) xx/xx/xxxx 
– Models editables + IFCs (complint totes les 
especificacions dels annexos de la Guia BIM + BEP)  
– Documentació gràfica (pdf) 

1a reunió As-built (AB) xx/xx/xxxx 

– Versió BEP signada 
– Models editables + IFCs (complint totes les 
especificacions dels annexos de la Guia BIM + BEP) 
– Documentació gràfica (pdf) 
– Col·lisions (informe + arxius) 

2a reunió: 
lliurament 
final 

As-built (AB) xx/xx/xxxx 

– Versió BEP signada 
– Models editables + IFCs (complint totes les 
especificacions dels annexos de la Guia BIM + BEP) 
– Editables Xref (dwg, jpg, etc.) 
– Documentació gràfica (pdf) 
– Col·lisions (informe + arxius) aprovat 
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9   Control de qualitat  

 

Aquest capítol queda desenvolupat íntegrament en el capítol 9 del document 

“Guia de requisits BIM”. El llistat d’aspectes a tenir en compte pel que fa al 

control de qualitat estan desenvolupats a la taula de l’annex Taula de control 

de Qualitat de la “Guia de requisits BIM”. 
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10   Recursos facilitats  

 

Relació de recursos digitals de què l’AMB disposa i facilita a les parts. 

 

Arxiu Format Descripció Obligatorietat 

Guia BIM + annexos .pdf 
Document de requisits BIM 
i annexos. (disponible al 
web bim.amb.cat) 

Obligat 

BEP de referència .doc 

Pla d’execució BIM facilitat 
(genèric per emplenar per 
a cada projecte) 
(disponible al web 
bim.amb.cat) 

Obligat 

Classificació 
GuBIMClass 

.txt 

Arxiu de classificació 
segons l’estàndard 
GuBIMClass 
(disponible al web 
https://gubimclass.org/ca/d
escargas/) 

Obligat 

Plantilla per al 
desenvolupament de 
projectes 

.rvt 

Arxiu base configurat 
segons els requeriments 
de la “Guia de requisits 
BIM” (disponible al web 
bim.amb.cat) 

Opcional 

Paràmetres 
compartits AMB 

.txt 

Arxiu de paràmetres 
compartits 
(disponible al web 
bim.amb.cat) 

Opcional 

Showroom 
d’elements de model 

.rvt/.ifc 

Arxiu amb biblioteca 
d’elements de model 
(disponible al web 
bim.amb.cat) 

Opcional 

Full de càlcul .xlsx 
Full d’Excel per a 
l’extracció i control de 
superfícies 

Obligat 
(només 
IMPSOL) 

Objectes BIM per a 
plànols comercials 
IMPSOL 

- 

Conjunt d’elements de 
model amb gràfics 
específics per a 
l’elaboració de plànols 
comercials. 

Obligat 
(només 
IMPSOL) 

  

http://bim.amb.cat/
http://bim.amb.cat/
https://gubimclass.org/ca/descargas/
https://gubimclass.org/ca/descargas/
http://bim.amb.cat/
http://bim.amb.cat/
http://bim.amb.cat/
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11   Control de canvis 

 

Taula de control de canvis del present BEP 

 

 

Es faran noves versions de BEP quan s’acordi que els canvis són prou 

importants perquè quedin reflectits.  

Versió Fase Estat 
Pàgines 
revisades 

Contingut de la modificació Data Autor 

v. 2.1 DB Aprovat 4 Estructura del model xx/xx/2020 Nom Cognom 

v. 2.2 PE Revisió 1 Informe de col·lisions xx/xx/2020 Nom Cognom 
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12   Responsabilitat 

 

Els responsables que signen aquest document BEP es responsabilitzen del 

model BIM que els pertoca, de la qualitat dels lliuraments, així com del 

compliment d’aquest document (BEP), de la “Guia de requisits BIM” i els seus 

annexos, i de tots allò que s’ha de complir obligatòriament segons el que 

s’indica en el capítol 8 del present document. 

 

A continuació es disposen les signatures dels agents afectats per aquest 

document BEP, especificant la data i el lloc de la signatura. 

 

Data i lloc:  

A ........................................, amb data ....... de ........................ del ...................

  

 

 

Signatures: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables 
BIM del 

projecte/DO 

 Responsables BIM de 
l’AMB 

   

Responsables 
BIM de la 
propietat 

 Responsables BIM del 
contractista 
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