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Lean Construction Barcelona 2017: Experiències de l’aplicació 

del Lean  
 

 

• El 5 d’octubre de 2017 l’ITeC organitza el Lean Construction Barcelona 2017, una 

jornada per divulgar els casos d’èxit de l’aplicació dels principis Lean que s’han 

implementat a Espanya explicats pels seus protagonistes 
 

• S’ha obert un procés de captació de propostes a través d’un formulari per tots aquells 

que vulguin compartir la seva experiència en aquesta jornada  
 

 

El pròxim 5 d’octubre l’ITeC organitza el Lean Construction Barcelona 2017 al Palau Macaya de 

Barcelona, una jornada promoguda per Bimetric i l’Institut i que compta amb la col·laboració de 

la Fundació Obra Social “la Caixa“. L’objectiu d’aquesta sessió és divulgar els casos d’èxit de 

l’aplicació dels principis Lean que s’han implementat a Espanya a través dels seus protagonistes. 

És per aquest motiu que s’ha obert un procés de captació de propostes per conformar el 

programa definitiu de la jornada, i es dirigeix especialment a: 

- clients i promotors públics i privats que han contemplat canvis en els seus processos 

contractuals, tant a les bases de licitació com a contractes, i que poden fer aportacions 

sobre les diferències que han comprovat i mesurat en aquelles obres que han promogut 

amb Lean; 

- despatxos d’arquitectura i enginyeria que han utilitzat processos o tècniques Lean per 

millorar els seus procediments de gestió de projectes, tant interns com externs; 

- empreses constructores que han introduït tècniques Lean en els seus sistemes de 

posada en obra o en la planificació i gestió de la producció, amb aportacions dels 

resultats obtinguts; 

- empreses subministradores que han ajustat els seus sistemes de fabricació o han 

modificat l’organització de les seves zones de treball així com la seva experiència en 

obres Lean 

que vulguin compartir l’experiència adquirida en els últims anys de l’aplicació dels principis de 

la filosofia Lean. Les propostes s’han d’introduir en aquest formulari abans del proper 15 de juny 

i el comitè tècnic de Lean Construction Barcelona 2017 seleccionarà les propostes que més 

s’adeqüin al programa de la jornada. 

Promovent un canvi de model en el sector de la construcció 

A principis de l’any 2015 el Consell Assessor del Patronat de l’ITeC va crear la Comissió 

Construïm el Futur amb l’objectiu d’abordar la transformació del sector de la construcció. Més 

de quaranta entitats, publiques i privades, col·laboren en aquesta iniciativa per debatre sobre el 

futur del sector i per impulsar metodologies altament col·laboratives basades en la 

implementació de conceptes com l’IDP (Integrated Project Delivery), el LEAN i les tecnologies i 

els processos BIM (Building Information Modeling).  

https://sites.itec.cat/lean/?lang=ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmNvItIE-UU6YslFfqpze2MlTqRcp3gCZrAPYfT1HhqpHRGg/viewform?usp=sf_link
https://sites.itec.cat/lean/?lang=ca
https://sites.itec.cat/lean/informacio-general/?lang=ca
http://www.bimetriclab.com/
https://obrasociallacaixa.org/ca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmNvItIE-UU6YslFfqpze2MlTqRcp3gCZrAPYfT1HhqpHRGg/viewform?usp=sf_link
https://itec.cat/serveis/bim/comissio-construim-el-futur/
https://itec.cat/serveis/bim/comissio-construim-el-futur/
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La primera jornada organitzada per l’Institut sobre la filosofia Lean va ser l’any 2015 amb la 

Conferència LIPS 2015, la gestió del Lean en projectes del sector públic, que va reunir a 

Barcelona alguns dels màxims experts mundials en aquesta metodologia. Un any després, l’ITeC 

va organitzar el Lean Barcelona 2016: The Last Planner System, dos tallers i una jornada de 

planificació col·laborativa que van permetre conèixer els elements del Last Planner i presentar i 

discutir exemples de la seva aplicació. 

 

 

Informació de la jornada  

Dia: 5 d’octubre de 2017 

Lloc: Auditori del Palau Macaya. Passeig de Sant Joan 108, Barcelona 

Formulari per presentar les propostes 

Inscripció a la jornada  

itec.cat/lean  

 

Contacte 

Mercè Rius Almoyner 

Cap del Departament de Comunicació 

ITeC - Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

Wellington 19 - ES08018 Barcelona · T 93 309 34 04 

mrius@itec.cat – http://www.itec.cat 

 

Organitza i promou  Promou   Col·labora  
 
 
 

              

Construcció Lean 

La filosofia Lean, que inicialment es va aplicar en els processos industrials com a 

producció sense pèrdues i que es va començar a aplicar en el sector de la construcció 

a finals del segle XX, és un sistema de gestió de projectes de construcció que 

persegueix la millora contínua i maximitzar el valor del producte final definit pel 

client. Avui dia s'està començant a aplicar en gairebé totes les indústries. 

Amb el desenvolupament de la gestió integrada del projecte IPD (Integrated Project 

Delivery) s'integren Lean i BIM (Building Information Modelling). El seu ús en un 

mateix projecte permet treballar de manera més col·laborativa i integrada, facilitant 

la presa de decisions. 

 

https://sites.itec.cat/lean/2015-2/presentacion-2015/
https://sites.itec.cat/lean/2016-2/presentacio/?lang=ca
http://sites.itec.cat/lean/informacio-general/?lang=ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmNvItIE-UU6YslFfqpze2MlTqRcp3gCZrAPYfT1HhqpHRGg/viewform?usp=sf_link
http://sites.itec.cat/lean/inscripcio/?lang=ca
https://sites.itec.cat/lean/?lang=ca
mailto:mrius@itec.cat
http://www.itec.cat/

