
 

  

Bases cartogràfiques i BIM en l'àmbit de 

l'Administració pública: darreres 

aportacions cap a un llenguatge comú 
  
  
Dimecres 19 de desembre de 2018, 09.30 - 13.10 hores 
Seu de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Barcelona 

 

El sector de la construcció vinculat a l'Administració pública està assistint a canvis de gran 
transcendència. Les licitacions del Ministeri de Foment d'obra pública d'edificació hauran 
d'incorporar requisits BIM a partir del 17 de desembre de 2018, dos dies abans d'aquesta 
jornada i, per a infraestructures. l'obligació es farà efectiva a partir del 26 de juliol de 
2019. Mentrestant, durant aquesta tardor, s'ha aprovat un Acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya per a tots els projectes de més de 5,2 milions d'euros per obra i 
300.000€ per projecte. 
  
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), junt amb BIM Academy, membres 
de la Comissió Construir Futur, coordinada per l'ITeC, conviden tots els tècnics de les 

administracions públiques a conèixer els passos a seguir en implantar el full de ruta BIM a 
Catalunya. 
  

Programa 
  
09.00 - 09.30  
Registre de participants  
  
09.30 - 10.00 
Benvinguda a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i presentació de la 
jornada 
Julià Talaya, subdirector general de Geodèsia i Cartografia, ICGC  
  
10.00 - 10.20 
Què és el BIM territorial: avantatges per a la gestió de les seves infraestructures i 
oportunitats en la legislació prevista 
Ignasi Pérez Arnal, director de BIM Academy 
  
10.20 - 10.40 
Els núvols de punts per obtenir models territorials i urbans. El concepte pràctic del Reality 
Capture 3D 
Alberto Gómez, Leica Geosystems 
  
10.40 - 11.00 
Cómo la metodología OpenBIM ayuda a las administraciones públicas 
Alicia Torija, Allplan  
  
11.00 - 11.30 
Pausa 
  

http://butlleti.icgc.cat/v4/public/estadisticas/link/?id=1&id_c=icc&id_envio=1608&id_contacto=45961&key2=cbf07278e4ad78362b9fccea8fe195cf


11.30 - 11.50 
Espai públic com a lloc de confrontació del SIG i del BIM: projectes i obres com a 
exemples 
Albert Gasull, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)  
  
11.50 - 12.10  
Infraestructures urbanes i territorials amb BIM: dos túnels a Barcelona com a exemple 
Pep Coll, arquitecte tècnic i director d'EiPM  
  
12.10 - 12.30  
El BIM arriba a l'enginyeria civil. Infraestructura i GIS 
Agustí Jardí, director d'Apogea  
  
12.30 - 12.50  
Estrategia BIM en un contexto de transformación digital 

Mario Alguacil, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
  
12.50 - 13.10  
GeoBIM: bases cartogràfiques, models 3D de ciutats i models BIM 

Maria Pla, cap de l'Àrea de Bases, ICGC 
  
13.10 

Taula rodona i networking  

 

 

 

Lloc: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Parc de Montjuïc. 08038 
Barcelona (mapa)  
 
Data: Dimecres 19 de desembre de 2018, 09.30 - 13.10 hores  
 
Inscripció: L'assistència és gratuïta però, atesa la capacitat limitada de la sala, és 
indispensable inscriure’s al més aviat possible.  

 

Inscriviu-vos  

 

 

http://butlleti.icgc.cat/v4/public/estadisticas/link/?id=2&id_c=icc&id_envio=1608&id_contacto=45961&key2=cbf07278e4ad78362b9fccea8fe195cf
http://butlleti.icgc.cat/v4/public/estadisticas/link/?id=3&id_c=icc&id_envio=1608&id_contacto=45961&key2=cbf07278e4ad78362b9fccea8fe195cf

