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2021eko azaroak 30  / 15:30etatik 17:30etara (penintsulako 
ordutegia)    
 

Elkargokideak (GAATEO) : DOAKOA 

2 irakastordu.  

Ikasleku mugatuak, beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea  
azaroaren 26a baino lehen, 13:00era arte (penintsulako ordua). 
Ikasleku-kopurua gaindituz gero, izen-emateen ordenari jarraituko 
zaio. 

IZEN-EMATEAK ZEURE ELKARGOAREN BIDEZ  

Bideokonferentzia bidez online zuzenean. 
GBCons Jardunaldia 

 TXOSTENGILEAK: 

LAGUNTZAILEA 

Zuzeneko modalitatea  
Jarraitu interneten! 

ANTOLATZAILEA 

AZAROKO EGUTEGIA 
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GBCons 

MIKEL BARRADO: IÑAKI MAIZA: SIXTO DELGADO: 



Kostuak eta obra-neurketak kudeatzeko lankidetza-sistema honi esker, 

proiektugileen BIM ereduekiko lotura zuzena eta pribatua lor daiteke sektoreko 

kontratistekin edota gremioekin, hau da, egungo oztopo teknologikoak ezabatu 

egiten dira, gainkosturik edota inbertsiorik gabe. 

  

Obrak proiektatzen dituztenen eta obrak egiten dituztenen artean dagoen alde 

teknologikoak gaur egun balioa sortzea eragozten duela garbi dago. 

  

Gaur egun, obrak proiektatzen dituztenek teknologia garestiak erabiltzen 

dituzte, eta, tamalez, obrak egiten dituztenek ezin dituzte teknologia horiek 

eskuratu, baliabide faltagatik. 

  

Sektorearen eraldaketa teknologikoa benetan bultzatu nahi badugu, oso-oso 

garrantzitsua da BIM ereduaren balio-katean kontratistak eta gremioak 

sartzea. 

  

GBCons-ek proiektuetara sartzeko eta proiektuok bistaratzeko aukera ematen 

die kontratistei eta gremioei; horrela, proiektuak ereduaren balio-katean 

sartzea errazten du, kosturik eta inbertsiorik gabe. 

  

GBCons-ek helburu hori lortzea ahalbidetzen du, obra-proiektuen kudeaketa 

ekonomiko osoaren  (kostuak, neurketak, aurrekontu-desbiderapenak eta 

ziurtagiriak) interakzioa errazten baitu lankidetza-izaerako ingurune 

teknologiko berean obrak proiektatzen dituztenen eta obrak gauzatzen 

dituztenen artean, obra-proiektuekin lotutako ekintzak eta erabakiak hartzea 

bizkortuz.  

 

                            1- Aurkezpena. Testuinguru teknologikoa: Eraikuntza 4.0. 

 

                                 

 

                            2- BIP-MEP, obrari aplikatua.  

 

                                  

 

                             3- Kasu praktikoa. Merkataritza-gune baten lizita./ziurtag. 

 

 

Adibide praktikoan bistaratuko diren kontzeptuak.   

 

 

-BIM proiektuak GBCons-ekin lotzea. 

 

-Kontratista eta gremioentzako proiektu-sarbideak kudeatzea. 

 

-Proiektuaren partidak eta kostuak kudeatzeko 3d eredua bistaratzea. 

 

-Kostuen konparazioa eta negoziazioa. 

 

-3d ereduan zentralizatutako aldaketak kontrolatzea. 

 

-Kostuen, neurketen, aurrekontu-desbiderapenen eta ziurtagirien kudeaketa 

digitala (denbora errealean). 

 

 

Helburuak 

Programa 

GBCons Jardunaldia 

 

 

GBCons 



GBCons Jardunaldia 

Txostengileak. 

 

 


