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INTRODUCCIÓ

BIM Consultors som una empresa que realitzem projectes de
desenvolupament econòmic i turístic, en les diferents fases de la cadena
de valor. L'equip de treball s'encarrega des de la redacció de projectes en
el seu estadi de conceptualització, a la posada en marxa i funcionament
d'aquests.
Per tant, oferim tot el ventall de possibles serveis associats al
desenvolupament de projectes; tant des de l'òptica de l’administració
pública, de l'empresa privada o  de les entitats de participació mixta.
Els nostres productes es caracteritzen per una total adaptació a les
necessitats dels clients amb qui treballem, amotllant el seu contingut i
estructura a les necessitats d'aquests. 
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Consultoria
moderna amb
productes
artesans

Valors

Posem el focus en cada detall

Realitzem projectes a mida en funció de
les necessitats dels nostres clients, que
passen moltes vegades per projectes de
planificació, suport a les tasques de
comercialització, gestió i assessoraments
permanents. 

PASSIÓ

Passió per la feina i els projectes
que desenvolupem

01

SOSTENIBILITAT

En nosaltres i en tot el que fem
de forma transversal.

02

ARTESANIA

Tot el que fem està fet a mida i
al detall dels nostres clients

03
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Serveis
Els nostres productes es caracteritzen per adaptar-se i
proporcionar un resultat final de qualitat i satisfactori pels nostres
clients, amb aquesta finalitat BIM Consultors treballa des de l'inici
de la conceptualització del projecte, molt a prop del client, amb
una actitud ametent i d'escolta activa.
 
Els diferents tipus de projectes que desenvolupem els podem
trobar agrupats per:

- Projectes de desenvolupament econòmic
- Projectes de desenvolupament turístic
- Projectes de desenvolupament tecnològic
- Projectes de transició energètica

En tots ells, ens agrada pensar que realitzem un treball artesà, on es
treballa cada projecte des de les seves pròpies necessitats i
característiques individuals, aportant un punt de vista independent,
però al servei dels nostres clients.

Projectes de
desenvolupament
econòmic

Projectes de
desenvolupament
turístic

Projectes de
desenvolupament
tecnològic

Projectes de
transició
energètica
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Sobre el nostres serveis



Social Media

Vel turpis nunc eget 
Lainterdum consect
varius quam.

Daniel Gallego
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Social Media

Vel turpis nunc eget 
Lainterdum consect
varius quam.

Drew Feig

EL NOSTRE EQUIP

BIM Consultors som un equip on les persones, el treball en grup, la
coordinació, la governança, l'acord i la presa de decisions
conjunta és la nostra manera de ser. SOM UN@
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- Especialitzat en estudis
de promoció econòmica,
assessorament
empresarial i
desenvolupament
territorial. 
- Agent immobiliari pel
Col.legi d’APIs de Girona. 
- Expert en anàlisis
socioeconòmics,  de
promoció de sectors
productius, sistemes de
comercialitzacions,
estudi de localitzacions,
mercats potencials i
gestió de patrimoni. 

Xavier Abad Riera

- Expert en Turisme, Dret i
Empresa 
- Administració i Direcció
d’Empreses 
- Màster en Planificació i
direcció turística 
- Consultor especialitzat
en anàlisi, planificació,
desenvolupament i
promoció econòmica, 
- Professor titulat a la
Universitat de Girona i la
Universitat Oberta de
Catalunya.

Marc Grijalvo Pujol

- Llicenciat en
Matemàtiques expert en 
 Tècniques Quantitatives
per als mercats
financers.  
- Especialista en
l’elaboració de sistemes
de promoció i
implementació de
programaris informàtics
- Creació de bases de
dades i  tractaments
estadístics. 
- Programació de nous
sistemes de promoció i
comercialització 

David Muñoz Aulet



Drew Feig
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- Llicenciada en Comunicació, Publicitat i
Relacions Públiques 
- Especialista en el sector immobiliari. 
- Experta en projectes de localitzacions i
sector turístic
- Experta en Fons Next Generation i ajuts
autonòmics i estatals.

Demelza  Greggory Coleman

- Llicenciada en Història  i Màster en Turisme
Sostenible i Noves Tecnologies 
- Especialista en projectes estratègics i de
desenvolupament territorial
- Experiència  en desenvolupament turístic
sostenible,  projectes de governança i
dinamització territorial

Eva Teixidor Frou

- Tècnica Superior en Administració i Finances,
amb experiència en l’empresa privada en el
sector de la comptabilitat i el comercial  
- Especialista en accessibilitat turística per
discapacitats visuals, auditives i de mobilitat, i
en auditories del programa PROA.

Neus Llorens Casals
- Tècnic en Telecomunicacions 
- Especialitzat en creació i assessorament
d’empreses, exerceix també en el sector
comercial i en la investigació de mercats. 
- Emprenedor: Creació d'empreses pròpies
amb les que ha obtingut premis i
reconeixements en l’àmbit de l’emprenedoria.

Adrià Giner Puigdomènech
- Graduada en Turisme i Hoteleria i Màster en
Gestió de Destinacions Turístiques 
- Experta en la coordinació de projectes
d’innovació turística amb fons europeus i 
 promoció i màrqueting de destinacions
turístiques, gestió de projectes, creació de
producte sostenible.

Sílvia Baget Ramos



Els nostres aliats

Els nostres aliats & els nostres
amics
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Miquel Barceló
Jaume Marín
Silvia Aulet
Dani Herrera
Marçal Galí
Dani Abad
Agroassessors Consultors Tècnics

Més enllà de l’equip humà que sempre està present, BIM Consultors treballa
amb una xarxa de col·laboradors de primer nivell, especialistes en les seves
àrees de coneixement. En aquells projectes que hi poden generar valor
afegit, s’hi incorporen aportant tota la seva energia i expertesa. Fruit del
treball i la passió compartida, ens agrada pensar que no són col·laboradors,
són els millors amics amb qui compartir el camí:



PORTAFOLIS
 DE

PROJECTES
2018-2022



Projectes de
desenvolupam
ent econòmic

BIM Consultors és especialista en desenvolupament estratègic i econòmic per a sectors específics que poden
configurar-se com a impulsors per a l'economia global, però també en projectes de desenvolupament econòmic
territorial de forma contextual. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA
VISIÓ I
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC
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Pla d'usos i de la viabilitat Bike Village - Les Planes
d'Hòstoles

Client: Ajuntament de Les Planes d'Hòstoles
Any: 2022

SEA STARLIGHT; Unidos por las estrellas, hermanados por
la mar- 
Programa d’ajudes “Experiencias Turismo España”

Client: Ocean Nautic
Any: 2022

Projectes de
desenvolupament
econòmic

Projecte i propostes Fons Europeus línia DUS 5000 –
Sostenibilitat actuacions públiques 

Client: Ajuntament de Borrassà, Cadaqués, Cantallops,
Peralada, Vilamaniscle, Llançà, Vilajuïga, Sant Climent
Sescebes, Pedret i Marzà,  Agullana, Albanyà i La Vajol
Any: 2021

Pla de reactivació social i empresarial del nucli antic de
Móra la Nova

Client: Ajuntament de Móra la Nova
Any: 2021

https://bimconsultors.com/project/projecte-i-propostes-fons-europeus-linia-dus-5000-sostenibilitat-actuacions-publiques/


Projectes de
desenvolupam
ent econòmic
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Desenvolupament del Clúster d’indústries culturals i
creatives de Badalona

Pla estratègic de comerç de la ciutat de Lleida Client: Ajuntament de Lleida
Any: 2018

Diagnosi projecte cooperativa 2.0 – incubadora
vertical de Figueres

Client: Ajuntament de Figueres
Any: 2017

Client: Ajuntament de Badalona
Any: 2019

Projectes de
desenvolupament
econòmic

Pla de reactivació ecònomica i assessorament
empresarial

Client: Associació d'Empresaris Roses - Cap de
Creus
Any: 2020

https://bimconsultors.com/project/pla-estrategic-de-comerc-de-la-ciutat-de-lleida/
https://bimconsultors.com/project/pla-estrategic-de-comerc-de-la-ciutat-de-lleida/


Les ciutats com a espais líquids, mòbils, i fluctuants
actuen i es mouen amb una relació social, laboral,
d'oci, difícil de destriar. Els canvis són ràpids i les
necessitats vitals, per això cal que les ciutats siguin
capaces de reconvertir-se i reinterpretar-se per
proporcionar, a la ciutadania i a tots els sectors
econòmics, els escenaris adecuats per el seu èxit en
tots els àmbits de la sostenibilitat.

Districte Innovador Vara de
Quart- València DISTRICTES INNOVADORS

Projectes de
desenvolupament
econòmicClient: Ajuntament de 

València

Any: 2022

Estudi de viabilitat per a
implementar un districte
d’innovació basat en el
coneixement a la zona del
Sector Llevant de Palma de
Mallorca

Client: Ajuntament de Palma

 de Mallorca

Any: 2020

Estudi de viabilitat de la
transformació dels
polígons inserits a la 
trama urbana

Programa funcional i pla
d'usos de l'Antiga Presó de
Figueres

Pla de transformació
dels polígons nord i sud
de Badalona

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona

Any: 2020

Client: Ajuntament de Badalona

Any: 2017

Client: Ajuntament de Figueres

Any: 2017

Organització de les 5 jornades del coneixement en
l’àmbit de la innovació empresarial dirigides a
empreses i ciutadania en el marc de la cooperativa
2.0 – Incubadora Vertical de Figueres

Client: Ajuntament de Figueres

Any: 2021

Altres:

https://bimconsultors.com/project/pla-de-transformacio-dels-poligons-nord-i-sud-de-badalona/


SECTOR AGROALIMENTARI

Pla Estratègic Agrari de Menorca.
Pla d’accions per la sostenibilitat
de l’agricultura menorquina

Client: Leader Menorca - Govern
Balear, 2021

BIM Consultors ha
desenvolupat projectes de
gran interès per a la
sostenibilitat agraria i
agrolimentària ( en equip
amb Agroassessors); i
projectes per potenciar i
revaloritzar el producte local
com a sistema de producció
sostenible i necessari.
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Estudis d’anàlisi de les cadenes
alimentàries i diagnosi de la
producció local balear a les illes
Balears

Client: Govern Balear, 2020

Conceptualització, creació i
implementació del Segell
Gastronomia d’Origen Empordà

Client:  Ass. d’Empresaris de Roses-
Cap de Creus, 2020

HUB Agrari Sa Granja 
International Rural Lab de
Menorca

Client:  Consell Insular de Menorca,
2020

Projectes de
desenvolupam
ent econòmic

https://bimconsultors.com/project/pla-estrategic-agrari-de-menorca-pla-daccions-per-la-sostenibilitat-de-lagricultura-menorquina/
https://bimconsultors.com/project/pla-estrategic-agrari-de-menorca-pla-daccions-per-la-sostenibilitat-de-lagricultura-menorquina/
https://bimconsultors.com/project/pla-estrategic-agrari-de-menorca-pla-daccions-per-la-sostenibilitat-de-lagricultura-menorquina/
https://bimconsultors.com/project/pla-estrategic-agrari-de-menorca-pla-daccions-per-la-sostenibilitat-de-lagricultura-menorquina/
https://bimconsultors.com/project/pla-estrategic-agrari-de-menorca-pla-daccions-per-la-sostenibilitat-de-lagricultura-menorquina/
https://bimconsultors.com/project/pla-estrategic-agrari-de-menorca-pla-daccions-per-la-sostenibilitat-de-lagricultura-menorquina/


PROJECTES DE
DESENVOLUPAMENT
TURÍSTIC

BIM Consultors s'ha especialitzat en el desenvolupament de
projectes estratègics turísitics des de la perspectiva de la
sostenibilitat.
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Estudi per a la definició d’usos i viabilitat com a
recurs turístic per a la finca de Mas Vilanera de
l’Escala

Client: Ajuntament de L'Escala
Any: 2021

El comportament turístic en museus en
entorn de crisi sanitària

Client: Universitat de Girona
Any: 2020

Pla de Màrqueting Turístic de la comarca
d’Osona

Client: Consell Comarcal d'Osona
Any: 2020

Estratègia (...)consolidació dels productes turístics
transversals, sostenibles i innovadors

Client: Consell Comarcal del Pallars Jussà
Any: 2020

TURISME
Projectes de
desenvolupament
turístic

Reflexió Estratègica de Cardona Client: Ajuntament de Cardona
Any: 2022

Creació d'un Observatori de Turisme a Roses Client: Ajuntament de Roses
Any: 2020

https://bimconsultors.com/project/pla-de-reactivacio-social-i-empresarial-del-nucli-antic-de-mora-la-nova/
https://bimconsultors.com/project/estudi-de-viabilitat-de-la-transformacio-dels-poligons-inserits-a-la-trama-urbana/
https://bimconsultors.com/project/pla-estrategic-de-comerc-de-la-ciutat-de-lleida/
https://bimconsultors.com/project/estrategia-de-consolidacio-del-treball-en-xarxa-per-la-consolidacio-dels-productes-turistics-transversals-sostenibles-i-innovadors/
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Pla d ’accions pel desenvolupament turístic
del Pallars Jussà

Planificació estratègica i accions de l’entitat Roses
Comerç – Shooping Roses. Desenvolupament del
projecte: xerrades per a la revolució turística

Client: ACOR ROSES
Any: 2018

Estudi del potencial turístic dels
embassaments del Pallars Jussà

Projectes de
desenvolupament
turístic

Client: Consell Comarcal del Pallars Jussà
Any: 2018

Client: Consell Comarcal del Pallars Jussà
Any: 2017

Estratègia i planificació turística i creació de
productes turístics per a l'entitat l'Estació
Nàutica Roses - Cap de Creus 

Client: EN Roses - Cap de Creus
Any: 2015- 2018

Pla estratègic per la millora del posicionament del
sector artesà en el comerç local amb la vinculació
amb el sector turístic

Client: Diputació de Barcelona
Any: 2019

https://bimconsultors.com/project/pla-d-accions-pel-desenvolupament-turistic-del-pallars-jussa/
https://bimconsultors.com/project/planificacio-estrategica-i-accions-de-lentitat-roses-comerc-shooping-roses-desenvolupament-del-projecte-xerrades-per-la-revolucio-turistica/
https://bimconsultors.com/project/estudi-del-potencial-turistic-dels-embassaments-del-pallars-jussa/
https://bimconsultors.com/project/estudi-del-potencial-turistic-dels-embassaments-del-pallars-jussa/
https://bimconsultors.com/project/pla-de-reactivacio-social-i-empresarial-del-nucli-antic-de-mora-la-nova/


SECRETARIES TÈCNIQUES
Secretaria tècnica pel desenvolupament i execució del pla integral
anual d’acord amb el Pla de màrqueting turístic de Catalunya. 
Lots: Turisme Actiu-Natura i Enogastronòmic 

Client: Agència Catalana de Turisme
Any: 2021-22 

BIM Consultors ofereix serveis de suport en
l’assessorament tècnic per al desenvolupament i
l’execució de Plans Acció de desenvolupament
turístic. Així com, tasques de gestió de la línia de
producte, comunicació, continguts i suport en la
comunicació, suport en l’execució,
assessorament tècnic en l’estructuració de la línia
de producte, presa de decisions, etc.
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Assessorament tècnic a l’entitat Enkartur (País Basc) i secretaria
tècnica per a l’execució del projecte comarcal "EK2 interconexión de
activos turísticos y culturales” 

Client: Enkartur 
Any: 2021 -22

Assessorament, estratègia, planificació i sostenibilitat turística a
Cadaqués

Client:  Ajuntament de Cadaqués
Any: 2020-22

Projectes de
desenvolupam
ent econòmic



Big Data

Vel turpis nunc eget lorem dolor sed viverra
interdum consectetur libero id faucibus nisl 
varius quam quisque .

Digital Marketing

Bim Consultors ha treballat conjuntament amb diferents
territoris per coordinar, calcular i desenvolupar tota la
documentació necessària que forma part de la sol.licitut
dels programes de Sostenibilitat turísitca en destins
“Destinos Sostenibles”, realitzant propostes coherents,

CONVOCATÒRIA
EXTRAORDINARIA PLANES DE

SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN
DESTINOS PARA ENTIDADES

LOCALES - PSTD

PSTD- Cardona Vila
Saludable

Client: Ajuntament de
Cardona
Any: 2022

Big Data

PSTD- Fruiturisme
Aitona

Client: Ajuntament 
d'Aitona
Any: 2022

PSTD- Projecte les
Planes 360º

Client: Ajuntament de Les
Planes d'Hostoles
Any: 2021, 2022

PSTD- Regeneration
Tourism Roses

Client: Ajuntament 
de Roses
Any: 2021

PSTD- Espais Naturals
de la Reserva de la
Biosfera de Terres de
l’Ebre

Client: CAPOTE -  Any: 2022

PSTD- L'Urgell,
camins de pelegrins
per a tothom

Client:  Consell Comarcal de l'Urgell
Any: 2022

PSTD-Bike Natura -
Aventura Pallars
Sobirà

Client: Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà
Any: 2022

PSTD-PSTD Eurovelo 8
– Maresme

Client: Consell Comarcal
 del Maresme
Any: 2022

PSTD- Via Blava
Cerdanya

Client: Consell Comarcal de la
Cerdanya
Any: 2022

PSTD-
Naturalment
Lleida

Client: Diputació
 de LLeida
Any: 2021

coordinades amb
les entitats,
sostenibles, i amb
l’objectiu de
contribuir a la
millora dels
territoris en tots els
seus àmbits
socioeconòmics,
mediambientals i
culturals.
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Projectes de
desenvolupament
turístic

https://bimconsultors.com/project/espais-naturals-de-les-terres-de-lebre/
https://bimconsultors.com/project/bike-natura-aventura-pallars-sobira/
https://bimconsultors.com/project/pstd-eurovelo-8-maresme/


TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA

Pla estratègic de Transició
energètica de Castelló

d'Empúries 

Client: Ajuntament de
Castelló d'Empúries
Any: 2022

El desenvolupament sostenible, com a única forma de preservació del món actual, passa per buscar noves formes de generació d'energia que no
tinguin les conseqüències negatives esmentades i que permetin generar energia elèctrica en qualsevol part del món, essent respectuoses amb el
medi ambient i permetent un desenvolupament sostenible. 
Dins aquest context global de necessitat de canvi, per a la pròpia preservació, es plantegen els Plans de Transició Energètica amb la vocació de
poder exercir el lideratge i de dissenyar una estratègia en matèria de promoció econòmica d'un municipi en concret, que tingui com a eix central
el procés de transició energètica global al que estem destinats.

Pla estratègic de Transició
energètica en l'àmbit de la

Promoció Econòmica de Blanes

Client: Ajuntament de
Blanes 
Any: 2021

Pla estratègic de Transició
energètica en l'àmbit de la
Promoció Econòmica de

Figueres

Client: Ajuntament de
Figueres
Any: 2021

Pla estratègic de Transició
energètica en l'àmbit de la

Promoció Econòmica de Roses

Client: Ajuntament de 
Roses
Any: 2020

Projectes transició
energètica



DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC

BIM Consultors desenvolupa el software PROA, pensat per la

categorització i gestió de destinació sota el prisma de l’accessibilitat. 

Un gran projecte que ha merescut reconeixements i el Premi

Emprenedors en la categoria de Producte Turístic 2019.

Servei d’assessorament i formació en la
implementació i desenvolupament del

projecte comarcal de millores de
l’accessibilitat turística al Baix Empordà

 
Client: Consell Comarcal de la
Garrotxa   
Any: 2021

 

Servei d'assessorament i formació en
la implementació i desenvolupament
del projecte comarcal de millores de
l'accessibilitat turística a la Garrotxa 
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Projectes de
desenvolupament
tecnològic

PROA- ACCESSIBILITAT TURÍSTICA

Client: Consell Comarcal del Baix
Empordà  
Any: 2018

 

https://bimconsultors.com/project/servei-dassessorament-i-formacio-en-la-implementacio-i-desenvolupament-del-projecte-comarcal-de-millores-de-laccessibilitat-turistica-al-baix-emporda/


La necessitat d'obtenir, gestionar i poder interpretar les dades es
evidentment una força per a qualsevol territori. BIM Consultors ha
creat un espai on-line i panell web en concepte HUB d’informació
turística. Nodrint aquest espai d’informació de múltiples fonts, i
instaurant el seu funcionament en concepte de monitorització de
diferents indicadors, amb el pas cap a la informació permanent. Es
genera un flux relacional (en doble sentit) amb els agents turístics
de la comarca.

Creació del Garrotxa LAB. Sistema d'indicadors
per a l'anàlisi de l'impacte i de la sostenibilitat

turística
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TOURISM LAB

Client: Consell Comarcal de la Garrotxa   
Any: 2020

 

Projectes de
desenvolupament
tecnològic



BIM consultors ha desenvolupat uns Software que permet  la creació d’una base de dades d’oficines i locals comercials que estiguin
en oferta en el mercat immobiliari. La utilizació d'aquesta eina permet el control i l'evolució de les ofertes, coneixent el volum d'altes,
baixes i les modificacions que es van produint. Aquesta dinàmica permet tenir un coneixement profund de l'evolució del mercat
immobiliari relacionat amb l'evolució del sector econòmic i productiu del territori on s'aplica.

Servei de monitorització i suport al HUB d’oferta i
demanda dels espais d’activitat econòmica: locals

comercials i oficines als 36 municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
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SERVEI DE MONITORITATGE  D'OFERTES IMMOBILIÀRIES

Client: Agència de desenvolupament
econòmic de l'AMB
 Any: 2015 -2022

 

Projectes de
desenvolupament
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Estudi impacte econòmic i comportament del visitant del Bicitranscat
a l'Alt Empordà (2022) Consorci Vies Verdes 

Estudis de l'impacte econòmic i comportament del visitant i
consumidor dels esdeveniments: Acústica, Fira i Festival del Còmic de
Figueres. (2021) Ajuntament de Figueres

El comportament turístic en museus en entorn de crisi sanitària –
museus Dalí i Picasso. (2020) Universitat de Girona – laboratori de
Turisme

ESTUDIS D'IMPACTE D'ESDEVENIMENTS

Estudis d'impacte econòmic i comportament de del visitant i
consumidor: (2019- 2014) varis:

PTCBP: estrenes, campionat mundial de windsurf, temporada alta, mic
futbol i bàsquet.
Diputació de Barcelona: granollers cup, aprofitament turístic de la pista
coberta d’atletisme de sabadell.
Ajuntament de Figueres: acustica, Fira 1 de maig, Firavo, etc....
Altres: Ajuntament de Girona, Lloret de Mar, La Bisbal d'Empordà

 Estudi del comportament del usuari cicloturistes de les rutes de Vies
Verdes i Eurovelo 8 (2018). Generalitat de Catalunya 

Anàlisi I Valoració del Pla d’accions i Estudi d'impacte econòmic al
Territori de l’Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita – Delta de
l’Ebre (2016)

Creació d’un software per a la monotorització dels estudis d’impacte
econòmic dels events realitzats per organismes públics i privats:
Diputació de Girona – Costa Brava Pirineus

1.

2.

3.
4.
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Mail:  bimconsultors@bimconsultors.com

Telf: +34 626 71 76 64

Adreça: C/ Riera Ginjolers, 123 local 1 

17480 - Roses (Girona)
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Gràcies per la vostra atenció


