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Annex A: Nivell de desenvolupament (LOD) 

A.1 Determinació dels Nivells de Desenvolupament 

Tots els nivells estan determinats per: 

 Requeriments de contingut de l’element 

 Usos autoritzats: 

o Anàlisis 

o Cost 

o Programació 

o Coordinació 

o Altres 

LOD 100: 

És el nivell més bàsic en el qual s’enumeren els elements conceptuals d’un projecte, amb el 

grau de definició determinat per: 

- Requeriments: l’element objecte pot ser representat per un símbol o representació 

genèrica. No és necessària la seva definició geomètrica, encara que aquesta pugui 

dependre d’altres objectes definits gràfica i geomètricament. Molts elements poden 

romandre en aquest nivell de desenvolupament en fases molt avançades del projecte. 

 

- Usos: 

o Anàlisis: en base a dimensions geomètriques (si existeixen), orientació i 

ubicació, així com relacions amb altres elements. 

o Cost: estimació de costos en relació a dades com l’àrea, el volum o similars. 

Habitualment el paràmetre de major utilitat en aquest LOD. 

o Programació: l’element pot ser utilitzat per a determinar fases i durades. 

o Coordinació: no aplicable. 

o Altres. 

LOD 200: 

És el nivell en el qual es defineix gràficament l’element, especificant aproximadament 

quantitats, grandària, forma i/o ubicació respecte al conjunt del projecte. Pot incloure 

informació gràfica. 
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- Requeriments: l’element objecte està determinat per la seva posició i ja posseeix una 

definició geomètrica no completa. Té les dades aproximades de dimensions, forma, 

ubicació i orientació. El seu ús, està vinculat a elements genèrics o les definicions 

detallades dels quals vénen donades per agents externs al projecte. 

És el LOD més baix, en el qual s’indica la possibilitat d’incloure informació no gràfica 

d’un element, com pot ser el cost real, així com característiques de pesos, fabricants i 

manuals de manteniment. 

 

- Usos: 

o Anàlisis: l’element pot ser analitzat per al seu funcionament en base a l’ús de 

criteris generals del projecte. 

o Cost: estimació avançada de costos vinculat a dades geomètriques i de 

quantitats propis d’aquest nivell. Aquest cost deriva del propi element i no 

d’altres. 

o Programació: l’element pot ser utilitzat per a mostrar planificacions de temps i 

criteris de prioritats. 

o Coordinació: l’element pot ser utilitzat per a coordinar-se amb altres elements 

del projecte en base a dimensions, ubicacions, trajectòries i distàncies 

respecte a altres. 

o Altres. 

Per exemple, una façana pot estar definida per la seva tipologia i forma (façana corba de maó 

cara vista) però sense arribar a determinar la seva composició de capes o sistemes 

constructius (espessors, materials, etc.) i la seva estimació de cost depèn de la seva longitud 

i superfície propis, no dels de la superfície de cada planta de l’edifici. 

LOD 300: 

És el nivell en el qual es defineix gràficament l’element, especificant de forma precisa 

quantitats, grandària, forma i/o ubicació respecte al conjunt del projecte. Pot incloure 

informació no gràfica.  

- Requeriments: l’element objecte està definit geogràficament en detall, així com la seva 

posició, pertinença a u sistema constructiu específic, ús i muntatge en termes de 

quantitats, dimensions, forma, ubicació i orientació. També s’indica la possibilitat 

d’incloure informació no gràfica vinculada a l’element. 

- Usos: 
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o Anàlisis: l’element pot ser analitzat per al seu funcionament en base a l’ús de 

criteris específics del propi element. Pot requerir informació no gràfica 

complementària. 

o Cost: valoració específica i precisa de l’element sobre la base de dades 

concret de fabricació i posada en obra. 

o Programació: l’element pot ser utilitzat per a mostrar planificacions de temps i 

criteris de prioritats. 

o Coordinació: l’element pot ser utilitzat per a coordinar-se amb altres elements 

del projecte en base a dimensions, ubicacions, trajectòries i distàncies 

respecte a altres. 

o Altres. 

LOD 350: 

Equivalent al nivell LOD 300, però, incloent la detecció d’interferències entre diferents 

elements. És propi de projectes complexos desenvolupats independentment per disciplines o 

una altra desagregació de projecte específic. Afecta a l’anàlisi, programació i coordinació del 

projecte, ocasionalment, al cost per element i conjunt. Habitualment, modifica la totalitat del 

projecte respecte al LOD 300 segons criteris definits en els quals sol ser prioritari el respecte 

a l’estructura enfront d’instal·lacions, i aquestes enfront l’arquitectura. Requereixen d’una 

perfecta coordinació entre tots els agents i les diferents disciplines per a una correcta execució 

en obra i una dràstica reducció d’errors i modificacions. 

LOD 400: 

- Requeriments: l’element objecte està definit geomètricament en detall, així com la 

seva posició, pertinença a un sistema constructiu específic, ús i muntatge en termes 

de quantitats, dimensions, forma, ubicació i orientació amb detallat complet, informació 

de fabricació específica per al projecte, posada en obra/muntatge i instal·lació. També 

s’indica la possibilitat d’incloure informació no gràfica vinculada a l’element. 

- Usos: 

o Anàlisis: l’element pot ser analitzat per al seu funcionament en base a l’ús de 

criteris específics del propi element i els sistemes o conjunts constructius als 

que pertany. Pot requerir informació no gràfica complementària. 

o Cost: valoració específica i precisa de l’element sobre la base de dades 

concreta de fabricació i posada en obra segons preu de compra del mateix. 

o Programació: l’element pot ser utilitzat per a mostrar planificacions de temps i 

criteris de prioritats, així com terminis de fabricació i tasques vinculades a 

aquesta. 

o Coordinació: l’element pot ser utilitzat per a coordinar-se amb altres elements 

del projecte en base a dimensions, ubicacions, trajectòries i distàncies 
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respecte a altres, incloent dades d’ús i manteniment específiques. S’inclou la 

detecció de col·lisions entre elements. 

o Altres. 

LOD 500: 

- Requeriments: l’element objecte està definit geomètricament en detall, així com la 

seva posició, pertinença a un sistema constructiu específic, ús i muntatge en termes 

de quantitats, dimensions, forma, ubicació i orientació. També s’indica la possibilitat 

d’incloure informació no gràfica vinculada a l’element. 

Es verifica la informació d’aquest nivell en relació al procés constructiu finalitzat (“as 

built”) i no és aplicable a tots els elements del projecte. El criteri vàlid serà definit per 

la propietat i les normatives corresponents. La informació d’aquest nivell substitueix a 

les equivalents d’altres nivells inferiors en tots els casos. 

Elements del model, poden estar definits a nivell LOD 500 sense haver-ho estat en 

nivells inferiors i s’inclourà sempre l’autor del mateix com a agent responsable de la 

seva execució. 

- Usos: l’ús del nivell està vinculat al futur i pot incloure des de la determinació d’estat 

actual, especificacions i aprovacions de productes, ús i manteniment directes i 

indirectes, gestió i explotació, així com renovacions i modificacions. 

 

Figura A.1. Comparació gràfica dels LOD 

- Fig. 0.1 Carácter 
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A.2 Innovacions 

En base a la llibertat que atorga en document G202 permetent a l’usuari la creació de nous 

nivells LOD a implementar en la fase de projecte, s’inclouen els següents com a noves 

aportacions a les definicions ja existents. 

LOD 000: 

La primera realitat de qualsevol projecte des de les seves fases d’estudis previs, ve 

condicionada per la ubicació, fins i tot amb la possibilitat de modificació posterior 

d’emplaçament definitiu o orientació respecte a la parcel·la del conjunt.  

És l’emplaçament, o els possibles  emplaçaments del subsegüent procés de disseny i 

valoració econòmica de la viabilitat de la iniciativa, la dada que en major forma estableix i 

determina la resta de factors de la seqüència de tasques. 

Inclou les característiques pròpies del terreny (posició, altura, topografia, geotècnic, estat, 

etc.), les de l’entorn (clima, connexions, assolament, distàncies a punts de referència, 

necessitats locals, etc.) i les pròpies de la parcel·la (referència cadastral, superfície, divisions, 

propietari, dotacions, etc.).  

De forma concreta, s’inclouran els condicionants urbanístics definits legalment, com poden 

ser altures màximes, reculades a parcel·les adjacents, acabats específics i cessions de 

superfícies, per exemple. Aquestes dades, poden romandre invariables al llarg de tot el procés 

de maduració del projecte i les seves parts, amb tots els seus LODs corresponents.  

La definició d’ús per a cada element i la seva relació amb l’ús general de l’edifici objecte del 

projecte, quedarà determinat en aquest nivell LOD.  

En el cas d’actuacions de rehabilitació i/o reformes, el nivell LOD determinarà l’estat actual de 

l’edifici objecte d’actuació, caracteritzant els elements existents i el seu estat de cara a futures 

actuacions (enderrocament, reparació, reciclat, manteniment o canvi d’ús). 

Destacar en aquest nivell de desenvolupament, l’aportació de les noves tecnologies 

(escanejat 3D, termografia, ressonància magnètica, fotografia des de satèl·lits, etc.) amb 

capacitat d’afegir a les dades geomètriques nous paràmetres com ara l’orientació de cada 

punt (perpendicular al plànol), color, geoposicionament precís, i fins i tot dades com ara 

densitats gruix de capes exteriors, temperatures, inèrcia tèrmica, rugositat, reflectància, 

transmitància, etc. 

- Requeriments: l’element objecte no està definit geomètricament, però si ho estan les 

seves dimensions bàsiques, posició, ubicació i orientació respecte a la totalitat de 
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l’emplaçament i el seu entorn. Està basada principalment en informació no gràfica 

vinclada a l’element. 

- Usos:  

o Anàlisis: l’element pot ser analitzat per al seu funcionament en base a l’ús de 

criteris específics del propi element i la seva relació amb l’entorn, parcel·la i 

edificis adjacents. S’inclouen els anàlisis energètics previs derivats de 

condicions climàtiques pròpies del lloc i de la seva relació amb l’entorn. 

Compost d’informació no gràfica principalment. 

o Cost: estimació de costos/despeses, en virtut de les característiques pròpies 

de l’emplaçament i la distància a altres entorns (fàbriques, nuclis de població, 

connexions a xarxes generals, transport, etc.). 

o Programació: l’element pot ser utilitzat per a mostrar planificacions de temps 

propis del lloc (terminis de llicències, èpoques de pluges/gelades, etc.). 

o Coordinació: l’element pot ser utilitzat per a coordinar-se amb altres elements 

del projecte en base a ubicacions, trajectòries i distàncies respecte a altres, 

incloent dades d’ús i manteniment específics. S’inclou la detecció de col·lisions 

entre elements aliens al projecte (edificis adjacents, topografia, connexions a 

infraestructures, etc.). 

o Altres. 

Per exemple, en virtut d’una ubicació específica de parcel·la i les seves condicions 

climàtiques, és possible determinar la capacitat màxima d’habitabilitat que no té per què 

coincidir amb les definides amb més precisió en altres nivells LOD més madurs, però que si 

faciliten la capacitat d’elaborar estudis de viabilitat urbanística, econòmica i energètica entre 

altres. 

D’igual manera, és possible determinar una planificació base vinculada a elements del 

projecte de fases inicials (moviments de terres, tancaments, apilaments, reparacions 

d’elements existents, etc.) sent aquests paràmetres possibles invariants al llarg de tot el 

procés constructiu. 

LOD 600: 

Relatiu als paràmetres de reciclatge de cada element del model, incloent aquells elements 

determinats en el LOD 400 i els previs. 

Les normatives imposades per les autoritats europees referents a edificis eficients 

energèticament (horitzó 2020) i a l’obligatorietat de reciclar el 70% dels residus urbans l’any 

2030, comporten implícitament el control de la despesa energètica pròpia dels edificis. 
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El nivell LOD 500, es dedica a l’ús i manteniment d’aquests edificis, però no inclou les 

qüestions energètiques derivades del reciclatge de forma directa. Seran factors determinants 

per a la viabilitat del manteniment o renovació d’edificis complets o elements singulars del 

mateix, en fases de predisseny, disseny, obra, manteniment i demolició. 

Aquest nivell de desenvolupament, pot suposar el nivell LOD 000 d’una reforma o rehabilitació 

integral, en la qual s’hauran de contrastar la fiabilitat de les dades presents en aquest nivell 

de desenvolupament i la seva fiabilitat per accedir al LOD 000, referent tant a aquells elements 

que són derrocats i reciclats com a aquells que no es mantenen en les noves fases aportant 

el seu nivell d’informació al següent procés constructiu. 

- Requeriments: l’element objecte no està definit geomètricament en detall, però si ho 

estan les seves condicions de reciclatge, com ara materials propis, toxicitat, vida útil, 

distància a punts de fabricació/reciclatge, pes i volum, formes de trasllat i desmuntatge, 

etc. Està basada principalment en informació no gràfica vinculada a l’element. 

- Usos: 

o Anàlisis: l’element ha d’incloure els seus detalls de desmuntatge, 

enderrocament i reciclatge. Compost d’informació no gràfica principalment. 

o Cost: estimació de costos/despeses en virtut de les necessitats de reciclatge 

de l’element, vinculats a qüestions com ara la vida útil, amortització, valor de 

renovació, etc. pròpies de l’emplaçament i la distància a altres entorns. 

o Programació: l’element haurà de tenir en compte la seva vida útil, la fiabilitat 

en la seva utilització i els costos derivats del reciclatge, així com taxes o 

penalitzacions relacionades. 

o Coordinació: l’element pot ser utilitzat per a coordinar-se amb altres elements 

del projecte sobre la base de planificacions de reciclatge, així com la seva 

afecció en la resta d’elements del projecte durant la seva modificació. 

o Altres  

LOD X00: 

La realitat virtual forma part ja del nostre dia a dia, és habitual assistir a presentacions 

fotorealistes que representen mons virtuals, com en concursos d’arquitectura, o principalment 

al cinema i els videojocs. Aquests últims, van augmentant la seva complexitat fins a nivells 

insospitats fa anys, i és una indústria que ja demana en l’actualitat els seus propis 

especialistes, incloent també entre aquests a arquitectes i enginyers per dotar de major 

realisme i efectivitat als mons virtuals creats. 

És previsible que al futur, la metodologia BIM sigui adoptada per a aquests processos, i sense 

arribar a nivells de desenvolupament vinculats a l’execució o el manteniment, si requereixin 

de dades pròpies i específiques. Aquestes poden tenir a veure amb la possibilitat o no de 

moviment propi, de trasllat, o de destrucció, per exemple. No obstant, aquest realisme sol 
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estar vinculat a emplaçaments reals i per això tindrà relació amb nivells de LOD menys 

evolucionats (LOD 000 a LOD 200). 

S’inclou en aquest nivell de desenvolupament una activitat que ja s’ha començat a realitzar, 

com l’escanejat 3D d’edificis existents que van a ser demolits definitivament o traslladats del 

seu emplaçament original, romanent amb el desenvolupament corresponent de forma 

permanent o temporal en un món virtual amb un grau de definició específic i probable objecte 

de reproducció o desenvolupament posterior. 

- Requeriments: l’element objecte estarà definit geogràficament per complet i afegirà 

nous conceptes com ara la distància des de la qual és visible i diferents graus de 

definició geomètrica segons distàncies, per exemple. La textura, derivarà de les 

característiques dels seus materials superficials. És possible afegir altra informació no 

gràfica vinculada a l’element. 

- Usos: 

o Anàlisis: l’element pot ser analitzat per a la seva visibilitat i funcionament sobre 

la base de l’ús de criteris específics del propi element i la seva relació amb 

l’entorn, ambient i situació climàtica. Compost d’informació no gràfica 

principalment. 

o Cost: no aplicable. 

o Programació: l’element pot ser utilitzat per mostrar planificacions de temps 

vinculades als aspectes gràfics (distància, velocitat, angle de visió, etc.). 

o Coordinació: l’element pot ser utilitzat per a coordinar-se amb altres elements 

del projecte sobre la base d’ubicació, trajectòries i distàncies respecte a altres, 

incloent dades relacionades amb la topografia o altres. Inclou la detecció de 

col·lisions entre elements aliens al projecte. 

o Altres  

El nivell de desenvolupament LOD d’un projecte i/o construcció, és una base magnifica per 

determinar amb un alt grau de parametrització, el grau de maduresa de cada element 

d’aquest. 
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Desprès de l’anàlisi desenvolupat en aquest capítol, és evident que no es pot establir un 

paral·lelisme entre nivells de desenvolupament LOD (LOD 000 a LOD 600) i la classificació 

de tipus de projectes a Espanya (avantprojecte, projecte bàsic, projecte d’execució, seguiment 

d’obra i final d’obra) no és fiable. 

Des del nivell 100 fins al 500, s’estableix un fals paral·lelisme amb la metodologia habitualment 

utilitzada en la qual es comença el procés BIM en les fases inicials de disseny arquitectònic i 

es finalitza aquest amb el llarg procés de manteniment i gestió de l’edifici. Recordant que el 

LOD s’aplica a cada element del projecte/construcció integrat en la informació BIM i no a la 

totalitat de la fase del projecte, no es podrà determinar que un projecte ha arribat a un 

determinat grau LOD, fins que la totalitat dels seus elements no ho hagin fet. Però no és 

necessari que així sigui perquè el projecte, que no les seves parts, es pugui considerar en 

fases avançades el mateix; pel que serà necessari determinar quins elements han d’accedir 

a determinats nivells de desenvolupament per poder considerar que el conjunt de projecte ha 

assolit un cert grau de desenvolupament (LOD) o nivell de maduresa general. 

Correspon per tant a les autoritats, esperem que sobre la base de les recomanacions dels 

professionals i les seves associacions de referència nacional i internacional, la determinació 

exacta d’aquests nivells de desenvolupament de projecte (PRO-LOD), que en cap cas es 

correspondran literalment als de les seves parts (ELE-LOD) per les diferents rellevàncies de 

cadascuna d’elles i les necessitats del seu grau de determinació per considerar la viabilitat 

econòmica d’un projecte o donar començament a l’execució d’una obra. 

  

Figura A.2. Esquema diferents LODs 

- Fig. 0.2 Carácter 
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Annex B: Documentació Implantació 

B.1 Qüestionaris inicials 

 

Figura B.1. Qüestionari Caps de Divisió (1/2) 

- Fig. 0.1 Carácter 
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Figura B.2. Qüestionari Caps de Divisió (2/2) 

- Fig. 0.2 Carácter 
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Figura B.3. Qüestionari Experts de Processos (1/5) 

- Fig. 0.3 Carácter 
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Figura B.4. Qüestionari Experts de Processos (2/5) 

- Fig. 0.4 Carácter 
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Figura B.5. Qüestionari Experts de Processos (3/5) 

- Fig. 0.5 Carácter 
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Figura B.6. Qüestionari Experts de Processos (4/5) 

- Fig. 0.6 Carácter 
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B.2 Diagrames de fluxos de processos 

 

La resta de divisions, han decidit per raons de privacitat, no mostrar els seus diagrames de 

fluxos de processos. Per aquesta raó, només es mostren els diagrames de la Divisió de 

Tractament d’Aigua i de Gestió de Conques. 

Figura B.7. Qüestionari Experts de Processos (5/5) 

- Fig. 0.7 Carácter 

Figura B.8. Diagrama de processos Div. Gestió de Conques 

- Fig. 0.8 Carácter 
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Annex C: Projecte Pilot ATLAS MUNDIS 

C.1 Imatges i descripció 

 

 

 

Figura C.1. Projecte visualitzat en Autodesk Naviswork 2017 

- Fig. 0.1 Carácter 

Figura C.2. Visualització de les línies del projecte 

- Fig. 0.2 Carácter 
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Figura C.3. Grau de detall dels softwares BIM 

- Fig. 0.3 Carácter 

Figura C.4. Arbre detallat per estructures i materials 
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Figura C.5. Estructura metàl·lica del projecte 

- Fig. 0.4 Carácter 

Figura C.6. Estructura de formigó del projecte 

- Fig. 0.5 Carácter 
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Figura C.7. Canonades i tancs del projecte 

- Fig. 0.6 Carácter 

Figura C.8. Vista general dels edificis de la planta 

- Fig. 0.7 Carácter 
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En la figura C.1, es pot veure la visió general del projecte des del visualitzador Autodesk 

Naviswork 2017, on es pot visualitzar la planta amb tots els detalls constructius (des dels 

edificis i tancs fins a les escales d’emergència i els quadres elèctrics). 

La figura C.2, mostra el mateix projecte, però utilitzant una vista de línies, així podem veure 

tots els detalls dibuixats en 3D amb Autodesk Revit 2017, encara que la gran majoria 

d’elements han estat introduïts com a objectes paramètrics, només variant les seves 

propietats i la seva geometria per adequar-los a les necessitats del projecte. 

En relació amb la figura C.3, ens podem fixar en el grau de detall que tenen els softwares BIM.  

D’aquesta manera, podem fer zoom dins d’un dels edificis del projecte i veure el disseny real 

del mateix, els elements constructius de que consta i fins i tot el que ha d’allotjar. En aquesta 

imatge concreta, es poden observar els quadres elèctrics i una finestra amb les seves 

característiques detallades. 

L’estructura de capes del projecte, es pot veure clarament a la figura C.4. D’aquesta manera, 

un professional que estigui interessat només en les estructures metàl·liques, podrà inhabilitar 

totes les altres capes i treballar directament sobre aquesta, tenint una visió més clara 

d’aquestes estructures. 

Finalment, en les figures C.5 fins la C. 8, es poden veure diferents vistes del projecte centrades 

en algun dels materials o instal·lacions en concret. Per exemple, la primera figura mostra tota 

l’estructura metàl·lica del projecte, des de les escales fins a les bigues que la suporten i els 

pilars, en la segona figura es pot veure la fonamentació del projecte, des dels pilars soterrats 

fins a la base de la planta. La tercera figura, mostra totes les canonades i tancs 

d’emmagatzematge de la planta i l’última imatge exposa una visió simplificada dels edificis de 

que consta la instal·lació. 
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Annex D: Pressupost 

Aquest projecte s’ha desenvolupat al llarg de tot un any, amb un treball inicial més centrat en 

recaptar informació i en els últims mesos s’ha començat a materialitzar el projecte real a 

l’empresa. Per a calcular el pressupost de realització d’aquest projecte, s’han tingut en compte 

principalment les hores invertides, el material utilitzat i les llicències informàtiques. 

Al tractar-se d’una proposta d’implementació, no s’han tingut en compte les hores de l’equip 

de treball que està duent a terme el projecte a l’empresa, ni el cost de les llicències, ni la 

formació que una implantació d’aquest caire acostuma a tenir. 

A més a més, en els costos generats per inversió de temps, s’ha diferenciat entre les hores 

d’enginyer dedicades pel director del projecte i per l’autor del mateix, a continuació es pot 

veure la taula en la figura D.1. 

 

També, s’ha de tenir en compte tot el cost relacionat amb el material utilitzat, ja sigui hardware, 

software, material fungible o mobiliari. En aquest apartat s’ha de tenir en consideració 

l’amortització del producte al llarg de la seva vida útil, en comptes del preu total del material, 

aquesta dada s’obté al dividir el preu total del producte entre la seva vida útil, tal i com es veu 

en la figura D.2. 

 

Qualificació Dies dedicats Hores /dia Total Hores €/h Total 

Director del 

Projecte
220 0,5 110 60,00 €     6.600,00 €   

Estudiant 220 4 880 30,00 €     26.400,00 € 

TOTAL 33.000,00 € 

Vida ùtil Preu 

Cost 

amortitzat Total

Cost Hardware 5 2.200,00 €    440,00 €        440,00 €         

Microsoft Office 5 600,00 €       120,00 €        120,00 €         

Cost Software Autodesk Revit 3 7.345,00 €    2.448,33 €     2.448,33 €      

Autodesk Naviswork 3 7.370,00 €    2.456,67 €     2.456,67 €      

Microsoft Visio 5 580,00 €       116,00 €        116,00 €         

Material d'oficina 1 250,00 €       250,00 €        250,00 €         

Energia 1 200,00 €       200,00 €        200,00 €         

Mobiliari 5 800,00 €       160,00 €        160,00 €         

TOTAL 6.191,00 €      

Material

Material fungible 

Figura D.1. Cost de les hores impartides  

- Fig. 0.1 Carácter 

Figura D.2. Cost del material utilitzat  

- Fig. 0.2 Carácter 
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Per últim, només cal agafar els dos pressupostos anteriors i afegir l’Impost sobre el Valor 

Afegit (IVA) per a tenir el pressupost total del projecte final de carrera. 

 

 

Total 

33.000,00 €      

6.191,00 €        

39.191,00 €      

45.461,56 €      

Tipus de cost

Hores invertides

Material

Subtotal

TOTAL (16% IVA)

Figura D.3. Cost total del projecte  

- Fig. 0.3 Carácter 



Pàg. 26                                                                         Proposta d’Implementació dels Softwares BIM en un Entorn Empresarial 

 

Annex E: Impacte mediambiental 

E.1 Introducció 

Abans d’entrar de ple en l’anàlisi de l’impacte mediambiental d’aquest projecte, m’agradaria 

definir un parell de conceptes bàsics per a entendre millor aquest punt. 

L’impacte ambiental, és tot aquell efecte positiu o negatiu que les actuacions d’un projecte 

produeixen sobre els factors ambientals. Per a poder valorar aquest impacte, s’ha de mesurar 

la diferència entre l’estat que tindria el factor ambiental per canvi natural i el que previsiblement 

tindrà quan es porti a terme l’activitat, tal i com s’observa a la gràfica següent. 

 

Un cop vistes aquestes definicions, s’ha de dimensionar el projecte i veure quin impacte 

mediambiental pot tenir. Al tractar-se d’una implantació de software a l’empresa, els principals 

punts d’impacte són: 

- Electricitat: destinada a la il·luminació dels espais de treball, l’alimentació dels equips 

de hardware i el condicionament dels espais de treball (calefacció i aire condicionat). 

- Consum de material d’oficina: tant el paper utilitzat per a la impressió de documents i 

entregables dels projectes durant les diferents fases del mateix, com la tinta de les 

impressions i altre material d’oficina vari. 

- Consum de materials en obra: Tots els materials necessaris per a la construcció dels 

diferents projectes, ja siguin elements prefabricats, canonades de diferents materials, 

maquinària elèctrica, etc. 

Figura E.1. Impacte ambiental  

- Fig. 0.1 Carácter 
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E.2 Impacte mediambiental del projecte 

Al ser una proposta de projecte, és a dir, un projecte que encara no s’ha finalitzat, és difícil 

poder extreure conclusions sobre l’impacte mediambiental concret que s’ha aconseguit 

minimitzar, l’únic que es pot fer és donar unes directrius d’aplicació. 

En quant a l’electricitat, al ser un procés col·laboratiu en el que s’ha comprovat que hi ha una 

reducció important en el temps dedicat per projecte, el consum en aquest apartat disminuirà 

considerablement fent que l’empresa sigui més sostenible i l’impacte mediambiental es vegi 

reduït. 

El consum de material d’oficina també disminuirà, al optimitzar tot el procés productiu i treballar 

sobre un sol model, tots els plànols i entregables es dissenyen i extreuen del model, per la 

qual cosa hi ha menys errors i revisions, fet que disminueix considerablement el nombre de 

fulls que s’han d’imprimir per a un projecte. 

Al ser una metodologia de treball integrada, on s’optimitzen tots els processos del projecte, hi 

ha una reducció important tant en materials, com en canvis d’última hora una vegada el 

projecte està en la fase constructiva. Aquest fet fa que hi hagi un estalvi important tant en 

materials, (al optimitzar el disseny) com en despeses de materials provocades per errors de 

mesura o plànols de construcció erronis. 
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