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1. OBJECTIU,  

 

L’Objectiu del present Projecte Final de Carrera, d’ara en endavant PFC, és fer 

un estudi d’un pla d’empresa per la creació d’una oficina tècnica d’enginyeria que 

es dediqui a la gestió de projectes, obres i manteniment d’edificis. També es vol 

estudiar les diferències de gestió de projectes, obres i manteniment en 3 

tipologies d’edificis diferents. 

 

2. FINALITAT  

 

La finalitat d’aquest estudi és la de satisfer l’encàrrec d’un client que desitja 

implantar una oficina tècnica d’enginyeria i ens encarrega fer un estudi per 

conèixer la viabilitat econòmica d’implantar aquesta activitat empresarial en el 

context històric actual. En aquest treball, el nostre client no només pretén 

conèixer la viabilitat econòmica de l’oficina tècnica d’enginyeria, sinó que a més 

pretén que es defineixin les tasques i processos que ha de realitzar l’empresa, la 

seva organització interna, les seves atribucions professionals (quins productes 

pot vendre) i a quins clients ha de donar servei.  .  

 

3. ABAST DE L’ESTUDI.  

 

L’estudi pretén realitzar un document que detalli un pla d’empresa que aporti la 

informació suficient de les activitats i processos d’una oficina tècnica d’enginyeria 

que faci gestió de projectes, obres i manteniment, la seva organització i la seva 

implantació. 

 

Es pretén detallar la gestió de projectes i la gestió de obres d’execució que farà 

l’empresa, descrivint què és una oficina tècnica que redacta projectes i gestiona 

obres, com es fan aquestes tasques, quines connexions ha de tenir amb 

l’exterior (empreses externes, client, altres departaments, etc.), etc. 

 

També es pretén detallar la gestió del manteniment, els diferents tipus de 

manteniment que es gestionaran des de l’empresa i quins són els indicadors 

principals de manteniment dels edificis que ens permetran veure l’evolució de 

l’edifici en el temps. 

 

Finalment es realitzarà un estudi de la viabilitat d’implantació de l’empresa. 
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4. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT.  

 

Per què s’ha cregut necessari que pot ser viable realitzar un estudi de la gestió 

de projectes, obres i manteniment? Per que hi pot haver una empresa 

interessada en la gestió de serveis d’altres empreses o organitzacions? 

 

La gestió de qualsevol tipus d’activitat empresarial que es dugui a terme en un 

edifici o instal·lació, ja sigui amb ús administratiu, de serveis, vivendes o 

industrial, és la pròpia de l’activitat en qüestió, però a més hi ha d’altres gestions 

que no són inherents a l’activitat i que l’organització, tot i no disposar en molts 

casos del personal adequat, les ha de realitzar. Per exemple, una empresa 

destinada a centre comercial és lògic que gestioni totes aquelles tasques pròpies 

de l’activitat com són compra de matèries primeres, conservació d’aquestes, 

venda de productes, logística interior, tracta de cara al client, gestió del personal 

propi, etc. Però el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, així com la 

gestió d’obres i els projectes, al ser activitats en molts casos habituals, no són 

pròpies de l’activitat i es necessita de tècnics especialistes per a la seva gestió. 

 

A més aquesta gestió s’ha de fer correctament i legalment ja que degut a la 

innovació tecnològica dels edificis, a les obligacions legals pel manteniment dels 

edificis i les seves instal·lacions, la prevenció de riscos, la gestió energètica, i les 

obligacions de l’administració fan encara més que la gestió sigui especialitzada 

per evitar danys i responsabilitats. 

 

Això es demostra clarament avui en dia en la quantitat d’obligacions legals i 

tècniques que han de complir els titulars i propietaris dels edificis i la pressió que 

fan les administracions públiques i les empreses d’inspecció i control. 

 

A banda de tot allò que és obligatori, ha han activitats en que necessàriement 

han de realitzar un manteniment per a l’ús i funcionament de l’edifici, i que en 

molts casos no es fa correcte o bé cau en la deixadès. Aquestes activitats que 

són un nínchol de mercat que no està prou explotat són instal·lacions industrials 

de petita i mitjana grandària, equipaments de pública concurrència (privats o 

públics) com ara grans superícies comercials, escoles, instal·lacions esportives, 

etc. i finalment edificis de vivendes i els locals de servei associats. És per tots 

aquests motius i per la creixent necessitat actual de tenir en bon estat de 

conservació els actius més importants de les empreses que són els seus edificis 

i el que hi ha en el seu interior.  
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5. ESPECIFICACIONS BÀSIQUES DE L’ESTUDI.  

 

Per la realització d’aquest estudi per implantar una oficina tècnica d’enginyeria 

per a la gestió de projectes, obres i el manteniment d’edificis i infraestructures, el 

nostre client ens especifica que l’estudi ha de tenir en compte els següents 

condicionants i especificacions per a la implantació de l’oficina tècnica 

d’enginyeria. 

 

• Per a la localització de l’oficina tècnica d’enginyeria es tindran en compte 

els criteris de costos de lloguer del local i proximitat amb els clients. De 

manera menys important la proximitat dels treballadors, les associacions 

o col·legis professionals i finalment de les infraestructures de transport 

que permetin la proximitat dels clients i dels treballadors. La localització 

de l’empresa haurà de ser a Catalunya. 

 

• Es vol implantar una empresa que es constituirà com a una societat 

limitada S.L, per que es vol aportar poc capital social per a la inversió 

inicial de l’empresa, tenir estatuts flexibles i permissius i menors requisits 

per al funcionament i gestió ordinària. 

 

• El nom de l’empresa no ha de presentar cap incompliment legal, no pot 

donar peu a mals entesos i ha de representar el sector de l’activitat 

empresarial (industrial i de serveis) 

 

• Per a la constitució de l’empresa s’hauran de aportar la documentació 

justificativa de: notaries, registre mercantil provincial i central, impost 

d’operacions societàries. També la documentació de llicències d’obres, 

activitats i legalitzacions del local que es vol adquirir per a la seu de 

l’empresa. 

 

• S’han d’atendre les obligacions mercantils d’una SL com ara: la 

constitució de la societat i la transmissió de participacions i accions 

ha de fer-se per mitjà d'escriptura pública, legalització de llibres 

mercantils: d'actes, de socis, i si és unipersonal, de contractes (els 

celebrats entre societats). 
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• El client només aportarà un màxim de 45.000 euros de capital social per 

a la inversió inicial. Aquesta inversió s’ha de retornar en un període 

màxim de 4 anys. Al cinquè any, una vegada retornat el capital social, 

s’han de començar a obtenir beneficis. 

 

• En cas que calguin més diners per a la inversió inicial, es poden demanar 

préstecs a entitats bancàries els quals s’han de retornar íntegrament al 

cap de 6 anys com a màxim. 

 

• Es presentarà amb l’estudi l’estimació de costos de l’empresa, un informe 

de viabilitat que contingui la realització dels comptes de resultats, un 

balanç de situació durant els primers 5 anys i un estudi del retorn de la 

inversió tenint en compte els costos fixes de l’empresa, els impostos, la 

seguretat social dels treballadors, etc. 

 

• Preveient que no hi haurà massa encàrrec de projectes, el client exigeix 

que es potenciï més l’àrea de manteniment fins que aquesta dongui els 

suficients projectes per que l’àrea de projectes pugui créixer. 

 

• El client i futur soci de l’oficina tècnica vol que en el pla d’empresa quedin 

ben descrits els processos i activitats per a la gestió dels projectes, les 

obres i el seu manteniment. Vol que el pla d’empresa sigui una fotografia 

de la futura oficina tècnica d’enginyeria. 
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6. EL PLA D’EMPRESA.  

 

6.1. Punt de partida  

 

L'objecte d’aquest apartat és el d’elaborar un pla d'empresa consistent en la 

creació d’una oficina tècnica d’enginyeria que presti els serveis de gestió de 

projectes, obres i el manteniment d’edificis dels seus clients. 

 

En aquest pla d’empresa s’haurà de concretar la planificació inicial, la 

localització, el nom, la idea de negoci que es vol dur a terme, les oportunitats de 

negoci, quina ha de ser la seva estratègia empresarial, el pla de màrketing i 

finalment l’estructura organitzativa de la futura empresa d’enginyeria. 

 

6.2. La localització de l’empresa.  

 

A l'hora d'implantar qualsevol empresa, l'estudi de la localització resulta de vital 

importància per realitzar la correcta selecció del lloc on l'activitat es va a dur a 

terme. S'han de buscar i avaluar diverses alternatives per trobar aquella que 

resulti més adequada en funció d'una sèrie de requeriments o condicions que 

s'estableixin tenint en compte les necessitats de l'empresa. Els mètodes emprats 

al llarg d'aquesta fase del projecte no asseguraran per complet la localització 

òptima, però sí l'elecció de l'alternativa més adequada segons els criteris 

establerts.  

 

Per a la ubicació de l'empresa s'han tingut en compte tres possibles 

emplaçaments que poden ajustar-se a les necessitats de l’oficina tècnica en 

quant proximitat amb grans clients (o bé per que els tenim a prop o bé per que 

disposem de infraestructures de transport i comunicacions en el municipi) , preu i 

dimensions del nostre local, serveis pròxims d’altres empreses que puguem 

subcontractar, proximitat amb els mercats de treball per trobar personal qualificat 

si escau, etc.  

 

Les possibles ubicacions que tindrem en compte per a la localització de la nostra 

empresa se situen en els municipis de Cornellà, Barcelona (Av. Meridiana tocant 

concepció Arenal) i Sabadell.  

 

A continuació es mostren els emplaçaments de les ubicacions marcats en un 

plànol d'emplaçament en les següents figures: 
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Figura Nº1: World Trade Center Almeda Mercader Park  Cornellà del 

Llobregat (Barcelona). Locals a partir de 100 m2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº2: Edifici d’oficines Av. Meridiana – Hipe rcor de Barcelona. Locals 

de 35 a 350 m2. 
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Figura Nº3: Avinguda Francesc Macià 45 de Sabadell.  Locals fins a 100 m2. 

 

Figura Nº4: Situació de les 3 localitzacions dins d e l’àrea metropolitana de 

Barcelona. 
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Per prendre aquesta decisió és necessari conèixer una sèrie de paràmetres que 

ajudaran a definir les característiques de les diferents possibilitats, amb l'objectiu 

de determinar quina de les tres propostes és la que mes s'ajusta a les 

necessitats de la nostra empresa. 

 

El mètode utilitzat és el mètode del Valor Tècnic Ponderat. Cada criteri indicat 

sota aquestes línies tindrà un pes específic indicat amb un percentatge sobre la 

nota total ponderada que es calcularà més endavant.  

 

A més cada paràmetre serà puntuat en funció del valor i la importància que 

tinguin aquests paràmetres en les localitzacions. La suma de totes les notes 

assignades a tots els paràmetres permetrà obtenir una nota global de cada 

localització. La localització amb una nota més alta serà l'adequada i apropiada 

per situar l'empresa. 

 

• Preu del local: Voldrem llogar un local d’oficines a on situar la nostre 

oficina i avaluarem els diferents preus de les 3 localitzacions. 

 

• Proximitat amb els mercats i clients a on volem entrar, tant per proximitat 

com per bona comunicació de transport que ens hi aproximin.  

 

• Proximitat amb els mercats de treball que ens puguin aportar 

col·laboradors i treballadors qualificats: consultories, col·legis 

professionals, etc. 

 

• Disponibilitat de de mà d’obra. 

 

• Proximitat de la mà d’obra. 
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L’anàlisi de les 3 localitzacions serà: 

 

Cornellà Barcelona Sabadell 
Criteris de selecció % 

Tant 
per 1 Eval Total Eval Total Eval Total  

Preu del Lloguer 35 0,35 5 1,75 6 2,1 9 3,15 

Proximitat Mercats de treball 10 0,1 6 0,6 7 0,7 6 0,6 

Disponibilitat de mà d'obra 10 0,1 6 0,6 7 0,7 7 0,7 

Proximitat de la mà d'obra 5 0,05 5 0,25 7 0,35 6 0,3 

Proximitat grans clients 40 0,4 7 2,8 9 3,6 6 2,4 

TOTAL 100 1   6   7,45   7,15 
Taula Nº3: Anàlisis de les localitzacions 

 

La localització que rep més puntuació és Barcelona. Es per això que atenent la 

proximitat dels clients i de la mà d’obra i un cost assequible del lloguer s’ha 

cregut convenient escollir l’opció de Barcelona. 
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6.3. El nom de l’empresa  

 

Per a l'elecció del nom de l’empresa hem tingut en compte que bàsicament el 

que volem és que el propi nom generi una marca coneguda dins del mercat la de 

la gestió d’enginyeria. 

 

Per aconseguir això no recorrerem a cap agència de publicitat ni a grups 

d'assessors externs, simplement ens basarem bàsicament en que el nom 

representi una marca que es pugui exportar a qualsevol lloc de qualsevol país 

sense tenir cap problema de comunicació o de mal enteniment del significat del 

nom. 

 

Per a l'elecció del nom ens basarem en els següents criteris:  

 

- El nom que escollirem no haurà de tenir diversos significats en altres llengües 

ni donarà lloc a malament entesos. 

 

- Es procurarà que sigui original, fàcil d'identificar i de recordar. No obstant no ha 

de perdre la seva originalitat. Pretendrem que no aquest compost de paraules 

que ja estiguin presents en altres noms de marques i que ens pugui portar a 

futurs litigis o plets. 

 

- Creiem que no ha de representar cap tipus de perspectiva històrica ni ha de 

mostrar antecedents d'una altra activitat ja que pretenem que el nom caracteritzi 

una empresa que serà nova, sense antecedents històrics. 

 

- Així mateix volem que es mostri els serveis que dóna i a quins sectors o 

mercats. 

 

- Ha de ser distintiu, futurista i estar patentat. 
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A partir dels criteris tinguts en compte en el punt anterior hem creat el nom de la 

nostra marca passant per les següents etapes: 

 

1. Generació del nom: hem buscat diversos noms per a la nostra empresa 

(oficina tècnica gestora, enginyeria de serveis, enginyeria industrial i de serveis, 

etc.).  

 

2. Anàlisi. Finalment ens hem decidit EIS, ENGINYERIA INDUSTRIAL I DE 

SERVEIS, SL. Per a la seva elecció hem valorat la conveniència del nom, el seu 

posicionament al mercat i que s'ajusti als criteris definits en el punt anterior i als 

objectius de l'empresa. El color del nom serà el blau sobre fons blanc uns colors 

que s’ajusten a la serietat que volem donar. 

 

3. Investigació: no hem trobat cap nom d'una altra empresa igual al nostre. La 

recerca l'hem realitzat al portal www.oepm.es (apartat "*localitzador de 

marques"). Aquesta web pertany a l'oficina espanyola de patents i marques. 

 

4. Registre del nom: Comprovem que el nom es pot registrar. Per registrar-ho 

hem de realitzar els següents tràmits: Sol·licitud en l'Oficina Espanyola de 

Patents i Marques (OEPM) d'un informe previ per assegurar-se que el nom o 

signe està lliure. La documentació a acompanyar és la següent: Declaració que 

se sol·licita un nom de marca, Identificació i signatura del sol·licitant, la 

denominació del nom de la marca, els productes o serveis als quals s'aplicarà, la 

sol·licitud haurà d'acompanyar-se d'un justificant del pagament de la taxa 

preceptiva i l'autorització al representant en el cas que s'hagués designat algun.  
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6.4. La idea de negoci.  

 

El negoci de l’oficina tècnica d’enginyeria no és nou, el que si presenta una 

novetat és l’àrea de gestió del manteniment. 

 

És força evident que avui en dia en l’any 2011 i els propers, muntar una empresa 

i en concret una empresa d’enginyeria que un volum important de la seva feina 

depèn de la construcció, a primera vista no sembla que sigui massa viable. Això 

és degut a la gran crisi econòmica mundial i en concret a Espanya és una crisis 

econòmica que ha afectat principalment al sector de la construcció. Actualment a 

l’estat Espanyol existeixen molts més edificis, tant d’habitatge, com industrials o 

com de serveis, i que en molts casos se’ls haurà de fer un manteniment per 

garantir els seus usos i activitats. 

 

Aquest fet es pot constatar observant el mercat de l’obra de pública a l’estat 

Espanyol i a Catalunya que són indicadors de la greu crisi econòmica actual. Es 

pot observar en la dismunució de la contractació pública de serveis i obres (webs 

de GISA, www.gisa .cat/, i contratación pública: 

https://contractaciopublica.gencat.cat). En canvi altres empreses públiques 

destinades a la Gestió d’actius i d’inmobles ténen un major èxit, com per 

exemple l’Institut català de Finances Equipaments:www. icfe.cat. 

 

Quina és la millor manera de veure-hi aquí una oportunitat de negoci doncs? Des 

de l’òptica de la gestió del manteniment com més edificis existeixin millor, més 

mercat hi haurà per donar els serveis de l’oficina tècnica d’enginyeria. El que té 

de bo el manteniment és que és una gestió que en molts casos les empreses 

propietàries de grans immobles solen subcontractar com a serveis a empreses 

més especialitzades, degut a que la gestió integral de manteniment són feines 

molt tècniques. Aquests empreses poden ser grans centres comercials amb un 

volum de metres quadrats construïts molt gran, comunitats de veïns d’edificis de 

vivendes, empreses de servei de garatge, qualsevol tipus de indústria, hospitals, 

comissaries de policia, ajuntaments i administració pública en general.   

 

Parlem sempre de grans propietaris d’immobles, indústries o empreses de 

serveis per que és evident que les empreses molt petites ja es gestionen 

directament elles mateixes, bé o malament, el seu manteniment. 
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Això és degut a que sempre en la gestió del manteniment apareixen obres de 

millora (manteniment milloratiu), reparacions i actuacions a realitzar a les 

instal·lacions (manteniment corrector) que en molts casos implicaran un projecte 

executiu, una direcció d’obra i projectes de legalització i llicències.  

 

És per això que l’oportunitat de negoci rau en la retroalimentació entre el 

manteniment i els projectes i les obres.  

 

Per avaluar si realment si la idea de negoci és el suficientment bona realitzarem 

el Test de David Schincariol per treure’n unes conclusions més clares: 

 

Elements d’una pobre idea de negoci SI PUNTS 

Té elevats costos Fixes. X -30 

Està centrada en un únic producte o servei  -10 

No té possibilitats a llarg plaço  -10 

Té un procediment obsolet  -20 

Requereix molta experiència.  -30 

 

Total puntuació dolenta per a la idea de negoci. -30 

 

Elements d’una bona idea de negoci SI PUNTOS 

Té un producte o servei que crida l’atenció de la gent.  +20 

Té la possibilitat de repetir negocis. X +20 

Té un horari flexible. X +10 

Té possibilitats immediates d’ingressos. X +20 

Omple un nínxol que a hores d’ara no està ben atès o que actualment 

està buit.  
X +30 

 

Total puntuació bona de negoci. +80 

 

Total avaluació final idea de negoci +50 

Taula Nº4: Test de David Schincariol 

 

Segons els intervals proposats per David Schincariol per al seu sistema 

d'avaluació d'una idea, la nostra idea de negoci amb 50 punts, es considera una 

bona idea de negoci. De manera que la valoració de la idea dóna un resultat 

favorable, i ens convida a tirar-la endavant. 
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Pretenem que la idea de negoci ofereixi uns productes de gestió amb un alt 

component qualitatiu. Aquest component és principalment el coneixement, 

l’experiència i el know-how dels components de l’oficina tècnica i tota l’òrbita de 

col·laboradors de l’empresa. És per això que el principal actiu de l’empresa són 

les pròpies persones que hi col·laboren, així com l’històric de projectes i 

encàrrecs que haguem fet en el primer període de vida de l’empresa. 

 

Aquesta imatge d’empresa competent, amb coneixement i que volem que doni 

una imatge de qualitat es pretendrà donar en la imatge dels seus productes, és a 

dir en els projectes, informes i auditories de l’àrea de manteniment. 

 

Tots ells tindran un mateix format basat en unes normes de qualitat internes de 

la pròpia empresa per que el client tingui una referència única de l’empresa. En 

tots els productes apareixerà el logos de l’empresa, tindran tots ells el mateix 

format, etc. 

 

Hem de tenir en compte que una idea de negoci pot ser molt bona, per estar 

situada en un context no òptim per al seu ple desenvolupament, és per això que 

és necessari avaluar el seu futur èxit.  

 

Per realitzar l'avaluació del possible èxit de l'empresa, utilitzarem la metodologia 

proposat pel professor Pedro Nueno de IESE i que es mostra en la taula 

següent: 
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Criteris d’èxit No ¿? SI 

1 
Utilitat del concepte basi de la nova empresa: si el producte que s'ofereix serveix 

per resoldre un gran problema o necessitat. 
  X 

2 
Avantatge comparatiu: nivell de diferenciació del producte respecte a la 

competència. 
  X 

3 Avaluació del mercat potencial   X 

4 Vulnerabilitat del mercat: possibilitat que el mercat pugui desaparèixer de cop.  X  

5 
Possibilitats de creixement de l'empresa: per trobar-se en un mercat gran, creixent o 

amb tecnologia molt fèrtil 
 X  

6 Còpia del negoci: possibilitats d'imitació   X 

7 Necessitats financeres: si l'empresa requereix fortes inversions X   

8 Disponibilitat de recursos financers: equilibri entre recursos propis i externs  X  

9 Rendibilitat prevista de la nova empresa.   X 

10 Domini de la tecnologia: coneixements tècnics com sobre produir i distribuir   X 

11 Possibilitat de protecció: perspectives d'aconseguir patents i homologacions  X  

12 
Grau de terminació de la producció: temps necessari per posar el producte a la 

venda 
  X 

13 Possibilitat d'oferir productes i serveis complementaris.   X 

14 Traves administratives al naixement i desenvolupament X   

15 Test comercial del producte o servei  X  

16 
Requisits legals: capacitat d'obtenir permisos, satisfer càrregues socials, i requisits 

mediambientals 
  X 

17 Oportunitat del moment  X  

18 Adequació entre les exigències del negoci i actituds dels emprenedors   X 

19 Experiència de l'equip emprenedor   X 

20 
Possibilitat d'obtenir la propietat i la independència: és pitjor si el sector està 

dominat per grans empreses o multinacionals 
 X  

21 Compromís personal adquirit pels emprenedors   X 

22 Validesa dels socis i/o col·laboradors   X 

23 Possibilitats de sortida en cas de fracàs: opcions de recuperar la inversió  X  

24 Possibilitats de sortida en cas d'èxit   X 

 

Taula Nº5: Avaluació del futur èxit de l’empresa. 
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La valoració dels factors proposats per Pedro Nueno, també és favorable a la 

creació de l'empresa. Encara que, com es tracta d'un projecte real i no d'una 

utopia, també ens mostra aspectes poc favorables. És recomanable realitzar 

aquestes valoracions, per poder descobrir els punts febles de l'empresa i poder 

protegir-los.  

 

En el nostre cas, els aspectes on hem de parar atenció, ja que són els més 

desfavorables són els següents: 

 

• Possibilitat de còpia del negoci. 

 

• La vulnerabilitat del mercat com a conseqüència de la greu crisi 

econòmica que afecta Espanya en els últims 3 anys i que possiblement 

no es notin símptomes de recuperació fins al 2013 o 2014. 

 

• La possibilitat de ser adquirits per una empresa gran, en cas d’èxit. 

 



 

Pàgina 17 

 

6.5. Les oportunitats de negoci.  

 

Encara que primerament es va voler iniciar la oficina tècnica només per a la 

gestió de projectes i obres, més tard es va voler estudiar també incloure-hi, la 

gestió del manteniment. Per avaluar les dues alternatives hem fet un quadre 

d’oportunitats de negoci d’ambdues idees que mitjançant puntuació hem valorat. 

 

Pesos: Notes 

Pes >6       : essencial,  

6< Pes> 3  : desitjable,  

3< Pes> 0  : interessant,  

Pes = 0      : no rellevant 

 

Nota > 6          : Molt bo 

6  < Nota >3    : bo 

3  < Nota >0    : desitjable 

Nota = 0          : indiferent 

0 < Nota > -3   : indesitjable 

-3 < Nota > -6  : dolent 

Nota <  -6          : molt dolent 

Projectes 

i obres 

Gestió 

Manten. Factors Pes 

Nota Nota 
Capital Necessari 7 8 9 

Rendibilitat esperada 8 6 9 

Compatibilitat entre els gustos personals i els requisits 

del negoci. 5 7 9 

Coneixement del sector. 8 6 9 

Coneixement del procés productiu. 8 6 9 

Avaluació del mercat potencial. 7 3 7 

Nº de proveïdors 0 -- -- 

Poder de negociació dels clients  6 3 7 

Varietat de clients 6 4 7 

Competència 6 -2 7 

Adequació de la demanda a la del mercat 6 6 9 

Dificultat d’entrada al sector 8 3 7 

Domini de la tecnologia necessària 5 4 9 

Adequació entre les exigències del negoci i l'amplitud 

de l'emprenedor 7 6 7 

Costos comparats amb els de la competència. 4 3 9 

Estacionalitat de les vendes. 3 3 9 

Facilitat de calcular el preu del producte 2 3 8 

Dificultats administratives. 4 3 7 

Total Ponderat.   4,47 6,05 

 Taula Nº6: avaluació de les portunitats de negoci.  
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Es pot veure clarament que avui en dia convé que les activitats de projectes i 

obres estigui molt vinculada a la de manteniment, que és des de on li poden 

sortir moltes oportunitats de feina. Això és degut a que l’activitat de projectes i 

obres està molt vinculada  la construcció i aquesta actualment està en crisi. 

 

La matriu Dafo, és una síntesi de totes les avaluacions fetes fins al moment. 

Consisteix a agrupar en una sola taula: 

 

- Les característiques de l'empresa, els punts forts i els febles. 

 

- Les característiques del seu entorn: oportunitats i amenaces. 

 

Per a això haurem de realitzar abans una anàlisi interna i de l'entorn de 

l'empresa. 

 

Anàlisis intern: en l'anàlisi intern de l'empresa pretenem identificar aquells 

recursos habilitats, tecnologies i coneixements disponibles de l'empresa i avaluar 

el potencial de manteniment aquests i la creació de nous recursos. Perquè una 

capacitat sigui competència clau ha de poder aplicar-se en multitud de camps i 

ha de ser difícil d'imitar pels competidors.  

 

Per tot això creiem que les principals recursos de l'empresa són els següents: 

 

- S’ofereix un know-How en gestió de projectes, obres i manteniment essent 

aquest últim una innovació dins el sector de l’oficina tècnica d’enginyeria. 

 

- Els serveis que donarà l’empresa són la gestió de projectes, obres i 

manteniment que hauran de ser adaptables a les necessitats de qualsevol tipus 

de client, ja sigui industrial o de serveis. 

 

- El Cost haurà de ser baix, respecte a la competència i per les situació 

d’austeritat que viuen actualment els mercats i per que es vol penetrar ràpid en el 

mercat de serveis d’enginyeria. 

 

- S’ofereixen serveis  d’assessoria energètica i ambiental que són mercats que 

estan en alça en els últims anys. 
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Anàlisis de l’entorn: Matriu DAFO: Amb la matriu DAFO el que pretenem és 

analitzar tant les variables internes de l'empresa (oportunitats i fortaleses) com 

les variables externes (oportunitats i amenaces) considerant l'organització com 

parteix integrant d'un sistema.  

 

A continuació la matriu DAFO mostrant els punts febles i forts de l'empresa. 

 

Punts Forts Punts dèbils  

• Oferim la gestió de serveis i 
manteniment per aquelles grans 
corporacions que no disposin 
d’una area tècnica qualificada. 

• Oferim una gestió que ha de ser 
econòmica per als nostres clients i 
alhora li costa poc. 

• Oferim el Know-how d’uns tècnics 
qualificats i amb experiència. 

• El nostre model d’empresa es pot 
copiar fàcilment. 

Oportunitats Amenaces 

• En l’àrea de gestió de 
manteniment ens podem oferir a 
clients que poden ser grans 
corporacions e que els costos de 
la seva gestió de serveis i 
manteniment són cars i que 
nosaltres podem optimitzar tot i el 
cost del nostre servei. 

• Podem trobar clients que les 
tasques de manteniment estiguin 
molt deixades i oferir la nostre 
gestió: cas de l’administració 
pública, comunitats de veïns i de 
propietaris, cadenes de 
supermercats, i indústria. 

• L’Actual crisi pot fer que el 
manteniment alimenti de nous 
projectes de reforma a l’àrea de 
projectes i obres. 

• L’alta preocupació dels clients pel 
que fa l’eficiència energètica i la 
gestió medi ambiental els grans 
costos que els hi repercuteix. 

• Competència agressiva. 
• No existència de sistemes de 

protecció del nostre producte, atès 
que és un mode que es pot copiar 
fàcilment. 

• L’Accentuament de l’actual crisi 
econòmica. 

Taula Nº7: Matriu DAFO. Anàlisis dels punts fort i els febles de l’empresa. 
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6.6. Estratègia.  

 

Tenint en compte la Matriu DAFO on es relacionen els punts forts i febles de 

l'empresa desenvoluparem les estratègies dels nostres productes i serveis, 

clients i mercats. 

 

Els productes i serveis són els propis d’una oficina tècnica d’enginyeria i són la 

gestió de projectes, obres i manteniment d’edificis i infraestructures dels nostres 

clients. Estan plenament detallats en els apartats 8, 9 i 10 del present estudi. 

 

Els nostres clients potencials seran: 

 

• Comunitats de veïns d’edificis de vivendes. 

 

• Àrees comercials. 

 

• Comunitats de propietaris. 

 

• Empreses de servei de garatge. 

 

• Qualsevol tipus de indústria,  

 

• Hospitals, comissaries de policia, ajuntaments i administració pública en 

general. 

 

• Altres. Qualsevol tipus de petita i mitjana activitat empresarial o pública. 

 

Serà important que el departament comercial tingui el coneixement, la capacitat 

de buscar i generar encàrrecs de treball en aquests àmbits per ampliar la cartera 

de clients. 

 

És per això que haurà de conèixer les competències clau de l’empresa, és a dir 

totes aquelles atribucions i competències que pràcticament només pot realitzar 

l’empresa i que l’afavoriran davant d’altres competidors. 

 

Les competències clau de l’empresa queden resumides en la següent taula. 
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Innovació 

Tècnica 
No hi ha cap tipus d’innovació en matèria de gestió de 

l’empresa, atès que aquest és un sector molt establert i 

estudiat. La únic innovació que pot presentar la nostre 

empresa és que aporta un know-how i coneixement per 

a les empreses que pot ser innovador en aquestes, però 

no per a la pròpia empresa. 

Innovació 

Innovació 

Organitzativa 
La principal innovació que aporta la nostre empresa dins 

del sector de les oficines tècniques és la gestió de 

serveis i manteniment. 

La reputació o la 

imatge 
La crearem mitjançant un seguiment constant dels 

nostres clients mitjançant l’àrea comercial i guanyant-

nos la credibilitat amb la nostre feina. 

Costos 

d’instal·lació 

elevats. 

No són elevats, atès que no implantem una activitat 

industrial ni cap empresa productiva. Els costos que 

tindrem seran per a la formació i instal3lació de les 

oficines i la contractació del personal. 

Llicències i 

reglaments de 

l’administració. 

No ens seran excessivament perjudicials, atès que 

implantem una oficina. Si que ens poden perjudicar en 

l’àmbit de la responsabilitat dels nostres projectes, però 

creiem sobradament en la nostre vàlua. 

Creació 

d’actius 

estratègics  

Monopolis 

naturals 
No tindrem cap monopoli en aquest sector, atès que 

està àmpliament explotat. 

Crítics El personal, atès que el nostre principal actiu és el 

Know-how i els nostres clients. 

Disponibles Històric de projectes i el material i equips de la nostre 

oficina. 

No disponibles Seran els nostres futurs clients que no tenim, però que 

hem d’aconseguir. 

Diferenciats Coneixements en l’àmbit del manteniment i dels 

projectes. creiem que el nostre know-how és únic i 

diferent al de la resta. 

Recursos 

Indiferenciats. Coneixements teòric-pràctics a l'àrea de l'organització 

empresarial. 

Coneixements del sector dels projectes i del 

manteniment en general. 

Taula Nº8: Competències clau de l’empresa. 
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Tot i disposar d’un anàlisis de competències clau de l’empresa, és necessari 

analitzar els recursos i les capacitats que té l’empresa per dur a terme aquestes 

competències clau. L’anàlisi dels recursos i les competències queda resumida en 

la següent taula: 

 

Recurs Valuós? Escàs? Inimitable? 
Implicacions 

competitives  

Performance 

econòmica 

 

Know-How del 

personal. 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Avantatja 

temporal 

normal 

 

Direcció 

comercial 

 

Si 

 

No 

 

No 

Avantatja 

temporal 

Per sobre de 

la mitja 

Coneixements 

d’organització 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Avantatja 

temporal 

Normal 

Compenetració 

entre tècnics i 

directius. 

 

Si 

 

Si 

 

No 

Avantatja 

temporal 

Baixa 

Coneixements 

del sector. 

 

Si 

 

Si 

 

No 

Bandatge 

temporal 

Normal 

 

Clients propis i 

duradors. 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

Paritat 

Competitiva 

Per sobre de 

la mitja. 

Taula Nº9: Anàlisis dels recursos i competències de  l’empresa. 
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6.7. El pla de màrketing  

 

El pla de màrqueting d’aquest sub-apartat inclourà una investigació del mercat 

actual de les oficines tècniques d’enginyeria, la descripció de quina serà la nostre 

competència, les polítiques de preus i la promoció empresarial. 

 

6.7.1. Investigació del mercat. 

 

En una primera fase s’han detectat que nombroses empreses podien tenir 

estalvis sobre tot pel que fa a manteniment i la seva gestió energètica com a 

conseqüència de la pujada contínua del preu energètic i la pujada de preus en 

els sectors de serveis dels últims anys. Això es pot constatar en la web del 

Ministerio de indústria, Turismo i comercio (http://www.mityc.es) apartat 

observatori de preus. 

 

La manera de millorar les instal·lacions per que siguin més eficients és des del 

manteniment. Evidentment tota millora en les instal·lacions en moltes ocasions 

requereix d’un projecte i de les obres o actuacions que se’n repercuteixin. 

 

A banda de l’estalvi energètic moltes empreses poden decidir externalitzar els 

seus serveis a una empresa més especialitzada, atès que tot i això pot repercutir 

un estalvi. Això és degut a que molts vegades les empreses no tenen personal 

qualificat per la gestió de serveis i de manteniment i això encara els repercuteix 

més costos. Aquest fet és degut a que primerament tenen desconeixement 

tècnic i segona per que no coneixen en el mercat empreses de manteniment que 

realitzin les mateixes tasques però a un preu més baix. 

 

Una vegada introduïts en la gestió del manteniment hi ha més possibilitats de fer 

altres feines pels clients com poden ser projectes i obres. 

 

Per tal de dur a terme la investigació del mercat primerament s’han estudiat una 

sèrie d’activitats empresarials del sector industrial i de serveis amb els següents 

objectius: 

 

• Detectar quin és el grau de sensibilització dels potencials clients respecte 

del seu manteniment i de les actuacions que volen realitzar a les seves 

instal·lacions. 
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• Detectar la disponibilitat per contractar els serveis duna empresa 

d’enginyeria.  

 

La mostra de potencials clients que hem escollit per fer l’estudi ha estat: 

 

• Locals de pública concurrència: escoles. Entrevista a 20 

escoles.(Generalitat de Catalunya) 

 

• Activitats industrials: Entrevista a un taller d’electrònica. Electrònica Gili, 

S.L del municipi del Figaró (Barcelona). 

 

• Activitats de serveis. Entrevista amb una comunitat de veïns de la 

Rambla Onze de setemebre nº19 de Barcelona. 

 

6.7.2. Tècniques per a la recollida de dades. 

 

Entrevistes personals semiestructuradas: aconseguides aprofitant la 

col·laboració actual de l’emprenedor en el seu lloc de treball actual com gestor 

de manteniment d’immobles amb l’objectiu de aconseguir el màxim d'informació 

possible i la llibertat per introduir preguntes en funció de la persona entrevistada. 

Les entrevistes s’han realitzat fent un qüestionari als propietaris d’una mostra 

d’inmobles. Aquest qüestionari està en l’annex X del present etudi. 

 

La durada: Entre 15 i 20 minuts en funció del temps de resposta de l'entrevistat.  

 

Qüestionari: Consta de 2 tipus de preguntes: 

 

 - Tancades: Aporten una informació molt valuosa. Realitzades al principi 

 de l'entrevista ens permeten saber l’estat actual del manteniment dels 

 seus edificis.   

 

 - Obertes i generals - Per obtenir una valoració subjectiva de les 

 necessitats actuals o futures, opinions o motivacions dels entrevistats.  

  

Entrevistador: Imprescindible que l'entrevistador tingui un alt coneixement del 

sector de la gestió del manteniment. 
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Les conclusions que en podem extreure en els sectors de serveis i de pública 

concurrència (escoles i comunitat de veïns) tenim que: 

 

- En 80% dels edificis es paguen recàrrecs en les factures 

elèctriques degut a reactives, contractacions de potències 

excessivament altes, no passar a lliure mercat, etc. 

- Existeix generalment un mal ús i despilfarro energètic en les 

instal·lacions, atès que moltes vegades els usuaris no són els que 

paguen les factures elèctriques. 

- Els potencials clients desconeixen molts vegades si les seves 

empreses de manteniment els hi cobren massa i desconeixen 

altres empreses dels sector que puguin fer preus més econòmics. 

- La gran majoria desconeix quin és el manteniment mínim 

obligatori legal que han de fer. Moltes vegades ens poden trobar 

locals que no fan manteniment de la instal·lació elèctrica per 

exemple. 

- Només en un 20% han fet les reformes a les instal·lacions que 

pertoquen una vegada s’han detectat falles en les revisions que 

fan periòdicament les EIC. 

 

Pel que fa al sector industrial està tot molt més controlat. Tot i que desconeixen 

en el sector del manteniment i desitjarien subcontractar-ho a una empresa que 

els assessorés i que també els gestionés els diferents projectes de millora que 

periòdicament realitzen a les seves instal·lacions. 

 

En conclusió podríem dir que tot i que en l’actualitat el sector de la construcció 

està parat es pot veure que hi poden haver oportunitats de millora sobre tot en el 

sector de serveis i oportunitats en aquelles empreses del sector industrial que no 

tinguin cap personal qualificat per portar aquests temes i que desitgin 

subcontractar la gestió del manteniment les obres i els projectes que se’n derivin. 
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Amb les conclusions extretes de l’estudi de mercat els objectius de l’oficina 

tècnica d’enginyeria hauran de ser: 

 

• Entrar en els sector de serveis i industrial com a empresa que gestiona el 

seus projectes de futur i que gestiona els seus actius. 

 

• Donar a conèixer tots els productes que podem vendre (gestió de 

projectes, obres i manteniment). 

 

• Posicionar la nostra empresa dins del sector com a empresa 

capdavantera. 

 

6.7.3. La competència. 

 

Seran totes aquelles empreses amb activitats d’oficina tècnica d’enginyeria i 

sobre tot aquelles empreses de serveis i empreses públiques de gestió d’actius 

públics. 

 

6.7.4. Descripció dels productes i dels serveis. 

 

Aquest punt està detallat en els apartats 8, 9 i 10 del present estudi. 

 

6.7.5. La política de preus. 

 

L’objectiu de la política de preus serà obtenir uns marges de benefici dels serveis 

que presti l’oficina tècnica d’enginyeria que hauran de rondar un 10% dels costos 

derivats de la gestió empresarial ( és a dir dels costos de la gestió de projectes, 

obres i el manteniment d’edificis ). 

 

No obstant i degut a la forta competència que hi pugui haver en el mercat 

aquests marges es poden veure rebaixats per temptejar o bé per captar clients. 

 

Es podran realitzar descomptes en el preu de la gestió per a grans clients, però 

la política general és tenir uns preus en funció dels costos generats dels serveis.  
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6.7.6. Promoció de l’activitat empresarial 

 

La realitzarà el comercial de l’empresa. Les principals accions que realitzarà per 

promocionar l’empresa i captar clients seran: 

 

• Accions promocionals i de comunicació amb potencials clients i amb 

clients existents de manera periòdica en el temps. 

 

• Relacions públiques amb tècnics, empreses del sector i clients per tal de 

tenir actualitzades les necessitats del sector, i estar al dia de les novetats 

que hi puguin haver. 

 

• Comunicació publicitària. Mitjançant anuncis en revistes, associacions de 

comerciants, col·legis professionals, etc. 

 

• Planificació de les activitats que li encarregui l’empresa i dels recursos 

que li pugui donar. 

 

• Comunicació interna. Sobre tot amb els tècnics per elaborar ofertes 

d’encàrrecs. 

 

• Realització d’estudis, informes i estudis de mercats amb totes les dades 

recollides. 
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6.8. Estructura organitzativa i recursos humans.  

 

L’organigrama de l’empresa tindrà aquesta estructura. 

 

 Figura Nº5: organigrama de l’empresa. 
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El nombre de treballadors de cada àrea de l’empresa, així com la seva formació 

queda reflectit en la següent taula: 

 

Nombre Àrea Formació Edat 

1 
Gerència Enginyer d'Organització Industrial 30 o més 

1 
Administració Administratiu 25 a 60 

1 
Comercial Tècnica 30-50 

1 Project Manager Enginyer d'Organització Industrial, 

Enginyer Tècnic o Enginyer Industrial 

30-50 

1 Cap Àrea 

Manteniment 

Enginyer d'Organització Industrial, 

Enginyer Tècnic o Enginyer Industrial 

30-50 

1 Àrea 

Manteniment 

Enginyer Tècnic industrial o informàtic. 30-50 

1 Projectes: Medi 

Ambient 

Ambientòleg, Biòleg, Enginyer, etc. 25-35 

1 Projectes: 

Edificació i obres. 

Arquitecte o Arquitecte tècnic 25-35 

1 Projectes: 

Edificació i obres. 

Delineant 25-36 

1 Projectes: 

Instal·lacions 

Enginyer Tècnic Industrial Elèctric, 

Mecànic, Químic o electrònic. 

25-35 

Taula Nº10: nombre de treballadors, tipus i formaci ó. 

 

Només podrà arribar a ser fixa el gerent, com a propietari de l’empresa, 

l’administratiu i el delineant. 

 

Els caps d’àrea, projecte management i comercial tindran que ser autònoms. 

 

La resta de tècnics de les diferents àrees tindran un vincle en pràctiques, laboral 

temporal o indefinit. Anirà en funció de l’experiència, els valors aportats i el 

temps a l’empresa. 

 

Cada lloc de treball tindrà unes tasques concretes a realitzar i queden resumides 

en les taules següents: 
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. 

 

GERENT 

Què fa? Coordinar les diferents àrees. Control pressupostari. 

Col·laboració en tasques tècniques, comercials i 

administratives. Gestió de personal. 

Cóm ho fa? Amb les pautes de treball per ell implantades i seguint el 

planning de projectes subministrats per comercial i els 

projectes subministrats. 

Amb que ho fa? Ordinador / Personal sota el seu càrrec. 

Per que ho fa? Per assegurar el rendiment de l’empresa. 

Supervisió que rep. Cap 

Posició jeràrquica. La més alta. 

Nivell de 

coneixement, 

experiència o 

capacitat. 

1 2 3 4 5 

Flexibilitat     X 

Capacitat creativa.   X   

Treball en equip.     X 

Iniciativa    X  

Capacitat 

organitzativa 

    X 

Motivació     X 

Lideratge    X  

Interessos amb la 

feina. 

   X  

Fiabilitat    X  

Personalitat 

compatible. 

  X   

Taula Nº11: Descripció de les funcions del Gerent. 
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ADMINISTRATIU 

Que fa? Atendre trucades, programar reunions, registrar dades, ús 

de la base dades, atenció telefònica, fotocòpies, 

enquadernacions, encàrrecs,  etc. 

Cóm ho fa? Seguint el seu propi ordre i amb els equips de que 

disposa. 

Amb que ho fa? Ordinador / telèfon. 

Per que ho fa? Per realitzar tasques administratives de l’empresa. 

Supervisió que rep. Del gerent directament. 

Posició jeràrquica. Treballador ras. 

Nivell de 

coneixement, 

experiència o 

capacitat. 

1 2 3 4 5 

Flexibilitat   X   

Capacitat creativa.  X    

Treball en equip.  X    

Iniciativa  X    

Capacitat 

organitzativa 

   X  

Motivació   X   

Lideratge  X    

Interessos amb la 

feina. 

  X   

Fiabilitat   X   

Personalitat 

compatible. 

  X   

Taula Nº12: Descripció de les funcions de l’adminis tratiu. 
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DELINIANT 

Que fa? Aixecament de plànols, delineació de plànols, 

enquadernacions. 

Cóm ho fa? Aplicant la seva formació i experiència. 

Amb que ho fa? Ordinador / Autocad / processador de textos. 

Per que ho fa? Per realitzar tasques de delineació de plànols. 

Supervisió que rep. Dels Enginyers i del PM 

Posició jeràrquica. Treballador ras. 

Nivell de 

coneixement, 

experiència o 

capacitat. 

1 2 3 4 5 

Flexibilitat   X   

Capacitat creativa.  X    

Treball en equip.    X  

Iniciativa  X    

Capacitat 

organitzativa 

   X  

Motivació   X   

Lideratge  X    

Interessos amb la 

feina. 

  X   

Fiabilitat   X   

Personalitat 

compatible. 

  X   

Taula Nº13: Descripció de les funcions del delinian t. 
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TÈNICS ÀREES DE PROJECTES 

(MEDI AMBIENT, INSTAL·LACIONS, EDIFICACIÓ) 

Que fa? Càlculs, redactat de memòries, visites d’obra, aixecament 

de plànols, delineació de plànols, enquadernacions. 

Cóm ho fa? Aplicant la seva formació i experiència. 

Amb que ho fa? Ordinador / Autocad / processador de textos. 

Per que ho fa? Per realitzar les tasques tècniques de l’empresa. 

Supervisió que rep. del PM 

Posició jeràrquica. Tècnics rasos. 

Nivell de 

coneixement, 

experiència o 

capacitat. 

1 2 3 4 5 

Flexibilitat    X  

Capacitat creativa.   X   

Treball en equip.    X  

Iniciativa   X   

Capacitat 

organitzativa 

  X   

Motivació   X   

Lideratge   X   

Interessos amb la 

feina. 

  X   

Fiabilitat   X   

Personalitat 

compatible. 

  X   

Taula Nº14: Descripció de les funcions dels tècnics  mitjos. 
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PROJECT MANAGER, COMERCIAL, CAP ÀREA DE MANTENIMENT  

Que fa? Coordinació del personal al seu càrrec, captació de 

clients, gestió de les seves àrees pertinents, càlculs, 

redactat de memòries, visites d’obra, aixecament de 

plànols, delineació de plànols, enquadernacions. 

Cóm ho fa? Aplicant la seva formació i experiència. 

Amb que ho fa? Ordinador / Autocad / processador de textos. 

Per que ho fa? Per realitzar tasques de gestió d’àrees tècniques i 

captació de nous clients. 

Supervisió que rep. Del gerent. 

Posició jeràrquica. Caps d’àrees. 

Nivell de 

coneixement, 

experiència o 

capacitat. 

1 2 3 4 5 

Flexibilitat    X  

Capacitat creativa.    X  

Treball en equip.    X  

Iniciativa     X 

Capacitat 

organitzativa 

    X 

Motivació    X  

Lideratge    X  

Interessos amb la 

feina. 

   X  

Fiabilitat    X  

Personalitat 

compatible. 

    X 

Taula Nº15: Descripció de les funcions dels caps d’ àrea. 
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La política seguir dels sous dels treballadors de l’empresa ha de tractar de 

mantenir les remuneracions dins dels següents barems: 

 

• Els sous de l’administratiu i del delineant: 18.000 a 21.000 euros bruts 

anuals. 

 

• Els sous dels caps d’àrea, excepte el comercial: de 40.000 a 45.000 

euros bruts. 

 

• Els sou fixa del comercial: 25.000 euros bruts anuals. 

Amb un variable d’un 4% del facturat dels clients que aporti. 

 

• Tècnics de les diferents àrees: de 21.000 a 30.000 euros bruts anuals. 

 

• El gerent ha de cobrar uns 35.000 euros bruts anuals i a banda els 

beneficis de l’empresa. 



 

Pàgina 36 

 

6.9. Pla d’operacions i procés.  

 

En aquest sub-apartat es definirà amb diagrames de blocs el procés per a la 

confecció de projectes i la gestió de les obres i el manteniment d’edificis i 

infraestructures. 

 

Es farà d’una manera esquemàtica atès que en els aparats 8, 9 i 10 del present 

estudi es descriuran d’una manera més detallada com ha de gestionar l’oficina 

tècnica d’enginyeria els projectes, obres i el manteniment dels edificis dels seus 

clients. 

 

6.9.1. Procés per la gestió de projectes. 

 

A continuació es detallarà el procés de la gestió de projectes des de la seva 

contractació fins la seva entrega. 
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Figura Nº6: Diagrama de procés de confecció dels pr ojectes a l’empresa. 
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6.9.2. Procés per a la gestió d’obres. 

 

Podríem dir que aquest és un procés variant de l’anterior. Això és degut per que 

també hi haurà una fase prèvia comercial que realitzarà la contractació de 

l’encàrrec amb el client, el Project Manager també prèviament es reunirà amb el 

client per a realitzar les consultes i demandes d’aquest, però encarrega tota la 

feina a la direcció facultativa. 

 

La direcció facultativa és qui ha de reunir-se amb les empreses constructores o 

instal·ladores amb els seus caps d’obra corresponents per fer n visites d’obres. 

 

A cada visita d’obra es realitzarà un informe de l’estat de les obres i es 

comunicarà al client. Així fins al final de l’obra quan hi hagi la conformitat del 

client i de la direcció facultativa: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº7: Diagrama de procés per la direcció d’ob res.

VISITA D’OBRA Nº1 DE LA 

DIRECCIÓ FACULTATIVA AMB: 

CLIENT 

CAPS D’OBRA DE  

CONSTRUCTORES 

COORD. 

SEGURETAT  

QUALITAT 

OBRA  

REDACTAT DE L’INFORME 

C 

L 

I 

E 

N 

T 

NORMATIVA 

PROJECTE 



 

Pàgina 39 

 

6.9.3. Procés per a la gestió del Manteniment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº8: Diagrama de procés per la gestió del ma nteniment. 
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Per a facilitar les activitats i les operacions que s duguin a terme en l’empresa 

serà necessari disposar d’uns elements físics indispensables. Alguns dels 

elements imprescindibles per a la realització de les tasques de l’oficina tècnica 

són: 

 

• Mobiliari (taules, armaris, arxivadors, etc.) 

 

• Xarxa informàtica 

 

• Xarxa de telefonia. 

 

• Material d’oficina (paper, bolígraf, carpetes, etc.) 

 

• Software (CAD, ofimàtica, dibuix, fotografia, etc.) 

 

• Equips informàtics (formats per la pantalla i l’ordinador) 

 

• Fotocopiadora 

 

• Plòters per d’impressió de plànols. 

 

• Altres. Nevera, cafè, etc. 

 

• Aigua, llum, telefonia i dades. 
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6.10. Planificació i calendari inicial.  

 

Les activitats prèvies abans de posar-se a començar amb la confecció de 

projectes, la gestió d’obres i el manteniment dels edificis dels nostres clients 

hauran de ser les següents:  

 

1. Establir contacte i un acord mutus de treball amb els seus futurs clients 

per a l’encàrrec de gestió de projectes, obres i manteniment. Aquests 

clients són: grans corporacions alimentaries (supermercats), petita i 

mitjana indústria del sector agroalimentari, tèxtil i químic, administració 

pública, i finalment la petita empresa: instal·ladores, petites constructores, 

administradors de finques, gestories i altres enginyeries. És important que 

en aquesta primer fase s’aconsegueixin els objectius de signar encàrrecs 

de gestió per un valor econòmic que garanteixi el treball durant els 

primers 5 anys.  

 

2. La redacció i l'estudi detallat del pla d'empresa que haurà de marcar els 

objectius, la viabilitat econòmica i l’organització i localització de l’oficina 

tècnica d’enginyeria. 

 

3. Una vegada comprovada la viabilitat del projecte i la seva rendibilitat, 

s'hauria de formalitzar la creació de l'empresa. 

  

4. Adquisició del local per a l’oficina tècnica d‘enginyeria. La forma d'adquirir 

aquest immobilitzat material s'establirà clarament en el pla d'empresa 

realitzat. 

 

 

5. Contractació del personal necessari per a la gestió de l'empresa i el 

personal tècnic de les diferents àrees. 

 

6. Tirar endavant una àrea comercial capaç de fer estudis de mercat, 

detectar necessitats dels clients i captar clients. 

 

7. Organitzar internament l’empresa: organització de les diferents àrees i 

inici del treball. 
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8. Realització dels primers encàrrecs i la seva facturació una vegada 

aconseguit els objectius. 

 

9. Valoració de la viabilitat del primer any de facturació i planificació del 

següent any. 

 

Es calcula que això pot tenir una durada d’un any aproximadament tal com es 

mostra en la taula següent: 
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 2011 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost. Setembre Octubre Novembre Desembre 

 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-30 

1.- Contacte es 

Comercials i primers 

encàrrecs de treball. 

                        

2.-Pla d’empreses                         

3.-Creació empresa                         

4.- Adquisició del local.                         

5.- Contractació del 

personal 
                        

6.- Consolidació àrea 

comercial. 
                        

7.- Organització interna                         

8.- Primers encàrrecs.                         

9.- Facturació                         

10.- estudi de l’any i 

planificació del 2012. 
                        

Taula Nº1: Planificació i calendari per implantar l ’empresa inicialment . Amb aquesta previsió es preveu que a l’any 2012 tinguem 

l’oficina tècnica consolidada i rodada i amb uns clients, que possiblement seran pocs però consolidant-se.  
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El perfil de l’emprenedor per a dur a terme la implantació inicial de l’oficina 

tècnica d’enginyeria ha de ser el d’una persona amb coneixements i experiència 

en el sector d’enginyeries tant com a projecte manager (PM), com en la 

confecció de projectes en oficines tècniques i enginyeries i també ha d’aportar 

experiències en el sector de la gestió de manteniment d’actius i immobles. Tot 

tant a nivell industrial com a nivell de serveis. Aquesta experiència pot ser 

desenvolupada per un enginyer industrial o enginyer tècnic industrial i que a més 

posseeixi preferentment la formació d’Enginyer d’Organització Industrial. 

  

Creiem que és essencial la formació de “Enginyeria en organització industrial”, 

degut a que aquest emprenedor posseeix els coneixements teòrics i les aptituds 

necessàries per dirigir i organitzar una empresa. Aquesta persona creiem que 

haurà de ser el Gerent i coordinarà totes les àrees de l’empresa, els clients i els 

caps d’àrea. 

 

Convé que l’emprenedor tingui contacte i estigui envoltat de tècnics amb la seva 

formació, però amb especialitats i experiències diferents per que l’empresa tingui 

diversitats de coneixements i augmenti el seu nivell de competències i 

atribucions. 

 

Tot i que l’emprenedor només ha de gestionar l’empresa també ha de tenir 

preocupacions i col·laborar amb les diferents àrees tècniques, atès que la seva 

experiència també pot ser molt important. 

 

En resum els tres i característiques més importants de l’emprenedor queden 

resumides en la taula Nº2: 

  
ÀMBIT DE LES HABILITATS I 

CONEIXEMENTS 

HABILITATS O CAPACITATS QUE HA DE 

TENIR L’EMPRENEDOR.  

MARKETING 

Avaluació d'estudis de comprat 

Planificació de màrqueting 

Política de preus 

Gestió i experiència de vendes 

TÉCNIQUES D’ORGANITZACIÓ 

Planificació i gestió de  projectes. 

Mètodes i temps 

Gestió d'inventaris 

Anàlisis i control de costos 

Compres 
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ÀMBIT DE LES HABILITATS I 

CONEIXEMENTS 

HABILITATS O CAPACITATS QUE HA DE 

TENIR L’EMPRENEDOR.  

FINANCERES 

Gestió de tresoreria 

Gestió de préstecs i crèdits 

Comptabilitat 

Interpretació d'estats financers 

ADMINISTRATIVA 

Resolució de problemes 

Comunicació 

Planificació 

Presa de decisions 

Adreça de projectes 

Negociació 

Administració de personal 

TRABALL EN EQUIP 

Lideratge 

Resolució de conflictes 

Treball en equip 

Delegació 

Creació de clima de treball 

CONEIXEMENT LEGISLATIU Legislació mercantil i fiscalitat. 

Taula Nº2: Habilitats i capacitats de l’emprenedor.  
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7. LA GESTIÓ DE PROJECTES EN L’EMPRESA.  

 

En aquest punt de l’estudi es detallarà com ha de ser el departament de 

projectes dins de l’oficina tècnica. Podríem dir que aquest apartat desenvolupa i 

amplia el pla d’operacions i de procés de l’empresa d’enginyeria (sub-apartat 

anterior) però només en l’àmbit de la gestió de projectes.  

 

S’explicarà el concepte que ha de tenir la nostre empresa d’oficina tècnica de 

projectes, com s’organitzarà, es realitzarà un estudi dels costos en la confecció 

dels projectes, com s’han de confeccionar i els aspectes legals més importants a 

tenir en compte. 

 

7.1. Funcions i  organització de l’oficina tècnica.  

 

Entenem per oficina tècnica, el Departament de l’empresa o bé una pròpia 

empresa d’enginyeria que s’encarrega de concebre, dissenyar, adaptar, i 

especificar els treballs d’enginyeria necessaris per a possibilitar la realització 

d’un producte industrial, una construcció o una reforma d’una activitat industrial, 

una infraestructura, una instal·lació industrial, una infraestructura no industrial, 

etc. 

 

Cal dir que el nom genèric d’oficina tècnica  s’entén com a una empresa que es 

dedica exclusivament a la realització de determinats tipus de projectes 

relacionats amb les instal·lacions, la construcció, les comunicacions, etc. 

 

Quan la magnitud de l’empresa és més gran es sol anomenar com empresa 

d’enginyeria i que pot estar o no especialitzada en certs tipus de projectes o 

tasques de major o menor complexitat amb la característica de que solen ser 

autosuficients i que la seva tendència es treballar en projectes claus en mà. 

 

En el present estudi es desenvoluparà un departament d’enginyeria similar a una 

oficina tècnica, és adir parlarem d’un departament més aviat petit, el qual estarà 

encabit dins de la nostre empresa. 
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Però què farà el nostre departament de projectes?. Bàsicament les seves 

funcions seran: 

 

• Concebre els projectes i informes i definir les necessitats que poden o 

han de cobrir. 

• Especificar la tecnologia adequada pel seu ús, així com els mètodes i 

medis de fabricació que s'han d’usar. 

• Establir els programes i plannings d’obra i reforma i manteniment. 

• Adaptar el disseny als mètodes de fabricació disponibles o recomanar els 

útils, eines o equips necessaris per a la seva realització. 

• Adequar els dissenys a les normatives municipals, territorials, nacionals, 

internacionals, específiques, industrials, etc.  

• Preparació dels plànols necessaris amb les seves especificacions per la 

seva comprensió i interpretació. 

• Redacció de les memòries i els plecs de condicions tècniques del 

projectes. 

• Confeccionar els pressupostos i amidaments dels projectes. 

 

Els productes de l’oficina tècnica són bàsicament els informes tècnics i els 

projectes tècnics. 

 

De projectes i informes tècnics en poden haver de molts tipus i es poden 

classificar de moltes maneres. En el present PFC hem establert la classificació 

que es detalla en l’annex I del present PFC. 

 

La classificació que trobem en aquest annex està realitzada basant-se en 

l’objectiu de l’informe o projecte, és a dir en el tipus de treball que es realitza 

(valoració de ofertes, projecte d’instal·lacions, projecte executiu, etc..) i si són 

informes o projectes bàsics o executius (projectes bàsics o executius per a la 

construcció d’una infraestructura per exemple) o bé són projectes que es 

realitzen per certificar l’acabament d’una obra o descriure l’estat actual d’una 

infraestructura per exemple (projectes de legalització, certificacions, etc).   
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7.1.1. Els procediments més usuals al confeccionar els projectes. 

 

En l’apartat 7.10 del present estudi es detalla el procediment per a la elaboració 

de projectes, direcció d’obra i la gestió del manteniment. En els següents 

apartats s’explica  més detalladament aquest procés dins del nostre departament 

de projectes de la nostre empresa. 

 

Generació i distribució de plànols. 

 

Tot plànol o dibuix s'ha de confeccionar pensant que serà utilitzat per a una 

determinada tipologia de tècnics, operaris i mantenedors per a uns fins concrets. 

Per que els destinataris dels mateixos puguin utilitzar-los és necessari que els 

plànols reflecteixin tots els elements precisos per a realitzar les feines de la resta 

de tècnics implicats en els projectes. 

 

Necessàriament aquests plànols han d’estar degudament acotats ja que sinó 

poden ser una font de discussions i errors futurs per la gent qui els utilitzi, 

principalment mantenedors. 

 

Per a la confecció de plànols s’ha de procedir a unes normes per a la seva 

confecció. En l’annex II del present volum del PFC es relacionen unes normes 

bàsiques per a la confecció dels plànols dels projectes. 

 

Es treballarà amb un plànol comú en CAD confeccionat per un departament de 

delineació. La resta de departaments (instal·lacions, obres, medi ambient, etc.) 

treballen en base a aquest plànol sense modificar-lo (utilitzant comandament de 

referències externes en el seu programa de CAD) i dibuixant a sobre en capes 

les instal·lacions i tots aquells dibuixos pertinents a el seu projecte concret. 

 

En casos en que els diferents àrees de l’oficina tècnica no treballin en comú amb 

els mateixos plànols, per que gestionen projectes completament diferents entre 

sí, cada departament treballarà amb el seu plànol. 
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Generació de les memòries i documents dels  projectes: En l’annex II del present 

estudi es relacionen les normes per a la confecció de memòries, certificats, 

annexes d’un projecte tècnic o d’un informe tècnic, així com la seva 

nomenclatura que adoptarà l’empresa. 

 

Procediments de treball: En general en aquest sub-apartat el que es pretén no es 

descriure el diagrama de flux pel qual ha de passar la gestió d’un projecte fins 

que aquest s’ha elaborat (ja està fet en l’apartat 7.10 del present estudi), sinó 

que el que es pretén és donar unes normes de qualitat que tinguin present tots 

els tècnics, delineants i administratius de l’empresa per a la confecció dels 

projectes. 

 

En general una vegada acceptada la feina a realitzar pel client, vindrà l’encàrrec 

als projectistes i tècnics que hauran de redactar els projectes segons les normes 

de qualitat i confecció de projectes que es detallen en l’annex II del present 

Volum. 

 

Cada encàrrec disposarà d’un número d’expedient de contractació que utilitzarà 

tot el personal de l’empresa per redactar qualsevol tipus de document. Tots els 

documents que generi un encàrrec es desaran tant en suport digital com en 

paper en una carpeta que durà el nom del numero de l’expedient. 

 

La nomenclatura per guardar, redactar i confeccionar projectes d’enginyeria 

també està detallat en l’annex II del present volum del PFC. 

 

Existirà un registre de projectes, informes o encàrrecs en format Excel o Access 

o qualsevol altre base de dades que pugui incorporar aquelles dades indicatives 

de la gestió del projectes (data d’acceptació de l’encàrrec, persona responsable, 

hores invertides, pressupost, etc..). En l’annex III es mostren els camps de dades 

essencials de que ha de disposar aquest registre el qual no podrà tothom 

consultar-lo sencer. Només els caps de projecte i gerents de l’empresa el podran 

consultar al 100% dels camps de dades disponibles. 

 

Una vegada aquest registre estigui ple, podrà servir per estimar els costos per a 

la confecció de projectes, en base a l’històric de registres que tingui. 
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7.1.2. La gestió de projectes i la connexió amb altres àrees. 

 

El departament de projectes haurà de tenir una estreta relació amb la resta de 

departaments o àrees (manteniment, comercial, gerència, etc.). Les més 

importants i freqüents en relació són: 

 

• Àrea comercial: és on surten tots els encàrrecs de treball de l’oficina 

tècnica i per tant alhora de invertir un temps i uns recursos tècnics i 

humans per iniciar un projecte hem d’estar segurs que la nostre empresa 

ha estat contractada. L’Àrea comercial és qui s’encarrega d’aquest 

menester. Així mateix aquesta àrea haurà d’estar en permanent contacte 

amb l’oficina tècnica per consultar les hores, plànols, documentació i 

recursos que s’inverteixen en projectes per elaborar les ofertes amb els 

pressupostos més ajustats a la política de l’empresa. 

• Àrea de Gestió de qualitat del projecte: l’oficina tècnica ha d’estar en 

permanent contacte amb els tècnics que s’encarreguen de la supervisió i 

del acompliment dels projectes amb les normes de qualitat o de confecció 

que s’han detallat en l’apartat anterior i els annexos II i III del present 

estudi. En el nostre departament de projectes qui s’encarrega d’aquesta 

tasca no és una àrea concreta de l’oficina tècnica, sinó que solen ser els 

caps de projecte (Project management), els propis tècnics en la fase de 

disseny del projecte o bé l’àrea tècnic administrativa. 

• Àrea de gestió tècnic administrativa: tota la feina de l’oficina tècnica ha 

d’estar en coordinació amb aquesta àrea que en definitiva és a on es 

donen els recursos per a la elaboració dels projectes i és on els projectes 

management estan en contacte directe. 

• Clients: Finalment l’oficina tècnica ha d’estar en permanent contacte amb 

el client per demanar informació, documentació, atendre consultes, etc. 

• Àrea de Manteniment: Podrà proporcionar encàrrecs al departament de 

projectes per que els seus clients faran obres de reforma que necessitin 

projectes i direcció d’obra. 
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7.1.3. Camps d’actuació professional. 

 

El ventall de projectes que pot realitzar la oficina tècnica va en funció del know-

how de que disposin els seus tècnics, de la tipologia de projectes realitzats i 

acumulats durant anys de treball de l’oficina tècnica (que es podran consultar en 

el registre de projectes) i de les atribucions legals de que disposin els tècnics que 

formin part de la oficina tècnica (atès que les atribucions legals d’un arquitecte no 

són les mateixes que les d’un aparellador, enginyer, enginyer industrial, enginyer 

tècnic industrial, etc..). 

 

En general la oficina tècnica disposarà d’un personal tècnic adequat per a que es 

tinguin les atribucions legals màximes, és adir que es puguin fer el major nombre 

de projectes diferents possibles. És per això que convé disposar de com a mínim 

d’un Enginyer Industrial, un Enginyer tècnic Industrial, un Aparellador o 

Arquitecte Tècnic en qualsevol dels diferents càrrec de l’oficina.  

 

En cas que no es disposi de personal aquest haurà de subcontractar-se. 
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7.2. Automatització alhora de confeccionar projecte s i estudis.  

 

L’Automatització dels processos que es duen a terme en una oficina tècnica ha 

augmentat en les últimes dècades per la inclusió en la seva cadena de producció 

de computadores i dispositius programables. Això suposa que per a l’oficina 

tècnica i per tant per a la confecció de projectes és necessari disposar 

d’aquestes eines. 

 

En la nostre empresa haurà d’existir un canal de comunicació entre la part de 

producció de projectes i: la gerència, l’administració, la part comercial. Aquesta 

comunicació ha de ser necessària per a compartir dades, arxius, mesura de 

temps, confecció de plànols, confecció de pressupostos, etc. 

 

S’usaran programes d’ofimàtica (processadors de textos, bases de dades, etc.), 

programes CAD per a la confecció de plànols, i servidors compartits per tots o 

gairebé tots els treballadors que creen una àrea local anomenada LAN (local 

area network) de l’Oficina per satisfer les necessitats de comunicació. 

 

Es defineix com a CIM l’aplicació integrada de l’ordinador a totes les àrees de 

producció. Consisteix en l’automatització de totes les fases de producció per 

mitjà d’una xarxa d’ordinadors que comunicats entre sí assisteix y controla la 

producció en tots els seus aspectes. 

 

En el nostre estudi parlarem del CIM pel que fa al disseny de projectes, i no pel 

que fa a la enginyeria de processos o la fabricació i muntatge, és per això que 

els sistemes que composaran el CIM en el nostre Departament de projectes 

seran: 

 

• Disseny assistit per ordinador: CAD. 

 

• Aplicacions del CAD. 

 

• Software. Per exemple d’ofimàtica, per dibuix Autocad, etc. 

 

• Hardware. 
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7.2.1. La Xarxa Local. Ethernet 

 

Una xarxa local és un canal d’intercomunicació que enllaça 2 o més ordinadors, 

PC o qualsevol altre perifèric que es trobi dins de l’espai físic de l’oficina. 

 

Aquesta xarxa estarà configurada d’una certa manera en funció dels accessos 

que tingui el personal de l’oficina als diferents equips connectats. És per això que 

haurà de tenir una configuració en forma d’arbre. 

 

El mitjà físic d’aquesta xarxa sol serà un cable de 50 ohmnis. 

 

El mode de transmissió és la forma en la que les senyals electromagnètiques 

codifiquen la informació que es transmet per l’espai físic. 

 

Finalment per accedir a la xarxa es realitzarà mitjançant nodes de xarxa, és a dir 

qualsevol equip informàtic que estigui connectat a ella i des de el qual poden 

accedir-hi com a usuaris del Departament de projectes o de les diferents àrees 

de l’empresa. Aquesta xarxa estarà formada per: 

 

• Sistemes de transmissió: cable coaxial, xarxa wi-fi, mòbils, etc. 

 

• Nodes o estacions. Equips informàtics connectats a la xarxa. 

 

• Transceptors: contenen l’electrònica necessària per a transmetre i rebre 

senyals. Per exemple switchos i concentradors. 

 

• Repetidors. Extenen la longitud del sistema més enllà dels punts físics 

establerts. Per exemple els switchos i concentradors. 
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7.3. Organització del Departament de projectes.  

 

L’objectiu d’aquest departament de la nostre empresa serà abarcar i resoldre de 

forma autosuficient totes les exigències bàsiques que s'han de contemplar en un 

projecte, sense tenir que subcontractar l’assessoria d’altres organitzacions si és 

possible. 

 

És per això que ha d’existir una fase de producció o de realització del treball, 

però també una fase de captació de clients que aportin encàrrecs de confecció 

de projectes, és a dir una fase comercial, i finalment la gestió o management de 

projectes. 

 

La fase comercial consistirà en trobar els contactes necessaris entre la nostre 

empresa d’enginyeria i els seus clients amb l’objecte de definir i concretar 

encàrrecs de treball. 

 

En la fase de realització del treball es dividirà l’àrea de producció o de confecció 

de projectes en 3: una per a projectes d’instal·lacions, una per a edificació i obres 

i l’altre per a medi ambient. Per a fer aquestes feines evidentment cal disposar 

del personal tècnic adequat a tal efecte. Generalment existiran tres formes 

bàsiques per a realitzar el treball: 

 

• Equip autònom (full time) 

 

• Subcontracte o temps compartit. 

 

• Personal propi. 
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El seguiment i supervisió del Project management (d’ara en endavant PM). El 

PM serà el personatge de la oficina tècnica que supervisa, fa el seguiment i és el 

cap del departament de projectes. En la figura següent es presenten les funcions 

del Management com si tinguessin lloc de manera seqüencial. En cap moment el 

treball ha de ser alterat segons l’ordre de la figura. Si fos així hauria de reconduir 

el management cap a la situació descrita en la figura. 

 

Figura Nº9: Procés de gestió del PM. 

 

L’ordre ha de ser aquest, atès que no tindria sentit que es comencés un projecte 

sense conèixer les necessitats de la propietat o començar l’execució del projecte 

sense haver-lo planificat. 
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Les relacions amb els clients:Tot projecte tindrà un client. Resulta essencial 

descobrir què és el que realment vol, així com donar-li a conèixer el que 

verdaderament s’està aconseguint, quan i com tindrà resultats i quant haurà de 

pagar per tot això.  

 

Per tal de formalitzar l’encàrrec de treball es signarà un full d’encàrrec que 

recollirà totes les especificacions i demandes del client així com l’objecte del 

projecte i el cost. Particularment en matèria de contractes administratius la gestió 

ha de realitzar-se en col·laboració entre els especialistes del client i del equip del 

projecte. De igual manera, els especialistes de cadascuna de les tecnologies de 

la propietat i de la enginyeria han de comunicar-se directament. 

 

Juntament amb el client i el Project management (d’ara en endavant PM) tindran 

que acordar una planificació temporal dels treballa a desenvolupar. Serà tasca 

del PM aconseguir un equip de treball que sota la seva supervisió porti a terme el 

projecte. 

 

Les relacions amb el client han de ser dutes a terme pel PM. 

 

La planificació del projecte: Per a cada projecte serà essencial la elaboració d’un 

planning que permeti ser aplicat amb èxit per realitzar un projecte. Aquest 

planning és normalment complexa per que implica conjugar adequadament les 

tasques que han de desenvolupar-se i la coordinació entre les distintes parts de 

l’equip per a la realització del treball. El primer pas per a la planificació d’un 

projecte és formular les següents preguntes: 

 

• Quins són exactament els objectius del projecte? 

 

• Què es vol obtenir al final del projecte? 

 

• Quin és el producte acabat que desitja el client? 

 

• Amb quins criteris es prenen les decisions per dur a terme el projecte? 

 

• Quines exigències i limitacions té?. Inclosos els recursos econòmics i la 

normativa que li és d’aplicació. 
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En els projectes que impliquen la construcció d’edificis o instal·lacions ha de 

desenvolupar-se una fase d’estudis previs o preliminars per a definir a grans trets 

les característiques principals del treball que es persegueix de manera que 

puguin satisfer  els  requeriments del projecte. 

 

El següent pas consisteix en elaborar una relació de les tasques que s’hauran de 

realitzar per a cobrir tots els objectius del projecte. Més tard s’assignaran les 

tasques a les diferents persones que col·laboraran en el projecte, ja siguin 

tècnics, delineants, administratius, comercials, etc. 

 

Finalment es desenvoluparan els plannings pertinents per a la execució del 

projecte. En el planning es perfilarà la forma en la que s’han de dur a terme les 

tasques definides en la relació dels treballs i que han de ser el suficientment 

detallats per a mostrar d’una manera fiable que els objectius que es pretenien es 

poden aconseguir. 

 

Els planning hauran de concentrar-se especialment en els punts clau del projecte 

i com es relacionen amb altres punts del projecte. 

 

La confecció del planning, serà una feina del PM, però també hi hauran de 

participar altres tècnics del departament d’instal·lacions, obres i edificació i medi 

ambient. 

 

En resum el PM i el seu equip generaran un programa de projecte que inclou: 

 

• Una relació de tasques a desenvolupar. 

 

• Les especificacions del producte final. 

 

• Pressupost. 

 

• Planificació Temporal. 

 

• Programa d’execució del treball que constituirà la base pel 

desenvolupament del treball. 
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El PM tindrà autoritat per a dirigir tots els membres i grups de treball de l’equip 

del projecte. És qui organitzarà la feina i la seva distribució així com els canvis 

que pateixin en el temps. 

 

Dins del camp de responsabilitats del PM es troben les limitacions de 

pressupost, la definició del producte acabat, les tècniques i recursos que 

s’empren per a la confecció dels projectes, etc. 

 

Totes aquestes tasques s’han de dur a terme de manera que es dugui a terme la 

màxima eficàcia i èxit. 

 

L’execució dels diferents treballs tindrà lloc quan correspongui segons tot allò 

previst en la planificació i una vegada ha estat aprovada pel PM. 

 

Serà responsabilitat del projecte PM organitzar i supervisar la seva part del 

treball i les tasques de les diferents àrees (instal·lacions, edificació i obres i medi 

ambient).  

 

L’avaluació i supervisió dels projectes serà un procés continuat per conèixer 

l’evolució del projecte i anar prenent decisions durant el cicle de vida de 

confecció del projecte. La paraula control va associada més a fiscalització i poc 

apropiada en el cicle del projecte. 

 

En canvi la paraula avaluació és més encertada degut a que es refereix més al 

cicle del projecte i al seguiment continu que en faci el PM i ens donarà informació 

de si es van aconseguint en major o menor grau els objectius. Per a l’avaluació 

contínua del projecte han de tractar-se diferents aspectes: 

 

• La planificació temporal. 

 

• El control pressupostari. 

 

• L’Execució tècnica. 

 

Per a la interpretació de resultats han de s’analitzaran les variacions produïdes 

respecte de les condicions inicials imposades i registrar-se (en l’annex III del 

present PFC hi ha un camp de dades mínim amb els indicadors de l’evolució del 

cicle de vida d’un projecte i que s’haurà de seguir per registrar els projectes). En 

qualsevol cas tota desviació del projecte ha de ser analitzada i resolta. 
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Les conclusions que s’haurà de plantejar el PM una vegada finalitzades les 

tasques i que haurà de justificar a gerència són: 

 

• Qualsevol desviació de les previsions inicials per a la confecció del 

projecte ens ha de portar a treure’n unes conclusions per ajustar més les 

condicions inicials del projecte a futurs encàrrecs que ens facin els 

clients. És per això que és interessant tenir un històric de projectes en un 

registre i aplicar l’experiència obtinguda anteriorment a futurs encàrrecs. 

 

• En la pràctica poden aparèixer molts problemes reals i incòmodes i que 

d’alguna manera no estan connectats amb les desviacions quantitatives 

que apareixen com a resultat dels sistemes de control. Aquestes 

anomalies, particularment quan es refereixen a problemes d’índole 

personal entre membres decisoris dels diferents grups de treball del 

projecte poden precisar d’una solució més urgent que les desviacions 

típiques. 

 

• El procés de coordinació d’un projecte es fa equivaldre a vegades 

equivocadament, per part dels executius, quasi exclusivament a l’ús de 

diversos sistemes de control (CPM, PERT, etc..). S'ha de considerar que 

la coordinació del projecte ha d’anar més enllà d’aquests sistemes de 

control. El que sí és cert és que l’adequada elecció dels sistemes de 

control, redundarà en major o menor eficàcia de la funció d’avaluació del 

projecte. 

 

• Una avaluació eficient del progrés del projecte ha de conjugar la formal 

interpretació dels resultats obtinguts pels mètodes de control i la opinió 

subjectiva dels membres de l’equip del projecte. Les qualitats pròpies del 

director de projectes són molt importants en aquesta fase. Han de jutjar-

se els resultats dels sistemes de control molt cuidadosament i escoltar les 

opinions del seu equip de col·laboradors i només llavors formar-se una 

idea de la marxa del treball. 
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7.4. Estudi dels costos de la gestió de projectes.  

  

Per arribar a la conclusió de que un projecte ha estat viable pel Departament de 

projectes de la nostre oficina tècnica d’enginyeria una vegada acomplert el seu 

objectiu, que serà presentar-lo davant del client i que aquest n’hagi donat el seu 

vist i plau, hem de conèixer els diferents indicadors del cost del projecte per 

avaluar el seu rendiment i registrar aquestes dades per tenir-ne un històric.  

 

Pel seguiment dels costos d’enginyeria per a la confecció de projectes i que el 

PM haurà de tenir en compte per a donar explicacions a gerència ho farà 

mitjançant 3 tipus de sistemes de valoració: costos Històrics o Rati de Costos, 

coeficientació de centres de Cost valoració d’unitats base de treball.  

 

7.4.1. Costos Històrics o Ratis. 

 

Es valoren els costos basant-se en experiències concretes de treballs similars 

realitzats anteriorment o en les pròpies experiències del projecte que es dugui a 

terme. Aquests mètodes consistiran en relacionar mitjançant gràfics el 

percentatge d’hores de treball acumulades en funció del temps transcorregut des 

de l’inici dels treballs com pot representar-se en la figura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº10: Gràfic dels ratis de costos. 
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És clar que per realitzar un estudi de la viabilitat durant el transcurs del projecte 

és necessari tenir registrades les hores destinades al projecte durant el seu 

transcurs. És per això que és necessari que el personal implicat en el projecte, 

és a dir tècnics, delineants, gestors, etc. ompli a diari un full Excel de registre del 

treball diari amb les hores que ha destinat cada persona a cada projecte. El PM 

recollirà aquesta informació, la registrarà i podrà extreure’n gràfics i conclusions 

sobre la viabilitat del projecte. 

 

7.4.2. Coeficientació de centres de Cost 

 

El PM haurà de tenir establerts uns nivells d’imputació que generalment solen 

ser 5 i que els identificarem mitjançant lletres de l’abecedari que guardaran 

relació amb el treball de CAD tècnic i el nivell que té en cada projecte.  

 

Un exemple d’això pot ser els diferents tècnics que poden intervindre en 

l’obtenció d’una llicència d’activitat, una legalització d’una instal·lació o bé un 

projecte executiu d’una activitat industrial o de serveis: 

 

A: Project Manager: Enginyer Industrial / Enginyer d’organització Industrial. 

B: Cap d’obra – Tècnics redactors del projecte – Calculistes, etc. Solen ser 

 Tècnics mitjos: Enginyers Tècnics, Arquitectes tècnics. 

C: Delineant Projectista, calculista, etc. 

D : Delineant d’una escala més baixa o administratiu. 

 

Podran definir-se altres nivells, anomenats P que inclouen feines administratives, 

d’ofimàtica, reproducció de plànols, còpies de documents, etc. 
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El PM haurà d’establir amb la seva experiència personal i atenent els costos 

històrics d’anteriors projectes, la participació de cada tècnic en el projecte en 

funció de la experiència de cada tècnic, les seves capacitats, el tipus de projecte 

els seus condicionants tècnics així com la magnitud d’aquest. Això ho farà 

assignant prèviament a l’inici del projecte un nombre d’hores determinat a cada 

tècnic. Per exemple: 

 

Previsions Projecte 1 Projecte 2 Projecte 3 Projecte (n) 
A ha1 .. .. .. 
B hb1 .. .. .. 
C hc1 .. .. .. 
D hd1 .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
Total H1 .. .. .. 
Taula Nº16: taula d’assignació d’hores als treballa dors de cada projecte. 

 

El PM haurà de conèixer el preu de l’hora directa  de cada tècnic que podria 

quedar establert de la següent manera: 

 

streballadeAnualsHores

AltresSSCostosAnualSalari
ATècnicDirectaHoraeu

__

__
____Pr

++=  

 

A aquests costos hem d’afegir els costos indirectes aplicats a tots els tècnics 

com poden ser: 

 

• Personal d’estructura. 

• Local 

• Costos comercials 

• Materials d’oficina. 

• Impostos (IVA) 

• Temps per desplaçaments. 

 

Es considerarà que aquests costos incrementen en un 40% el preu hora de cada 

tècnic. Per tant es multiplicarà el preu hora de cada tècnic invertit en el projecte 

per un coeficient φ =1,4. També es considerarà que el personal no realitza mai el 

100% de les hores destinades a un projecte degut a parades tècniques, 

absències, faltes de treball, malalties, viatges i desplaçaments, cursets de 

formació, etc. Aquest temps perdut es considerarà d’un 40%, per tant les hores 

de les persones implicades en els projectes hauran de multiplicar-se per un 

coeficient α = 1,4. 
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Finalment conclourem que el producte d’ambdós coeficients l’anomenarem µ (α x 

φ =1,4 x 1,4 = µ  = 1,96 ) i serà igual a 1,96. Per arrodonir podríem dir que  

µ val aproximadament 2. 

 

Aquest coeficient µ que afecta al cost  de realització A1 ( A1 = Hores x µ  ) tindrà 

definirà els costos generats per l’enginyeria, és adir per sota dels quals no s’ha 

de realitzar cap oferta de treball sinó es generaran pèrdues. 

 

Altres costos: 

 

• A2: Costos d’assessories externes. 

• A3: Costos de producció: Fotocòpies, presentació de projectes, etc. 

• A4: Desplaçaments i dietes específiques: Kilometratge, hotels, etc. 

• A5: Costos de facturació o de cobrament, visats, etc. 

 

El cost A2 d’assessories externes serà un cost preestablert i que ja coneixerem, 

atès que abans de d’iniciar el projecte ja hem de saber què ens costarà 

l’assessorament d’una altre enginyeria, o bé per que hem demanat pressupost, o 

bé per que ja tenim contractat els seus serveis. Cal dir que en molts projectes no 

caldrà aquest assessorament per que ja es disposarà en la pròpia organització 

de personal amb la suficient experiència i Know How. 

 

Els costos A3 + A4 solen ser un 10 % d’A1. 

 

Els costos A5 de cobrament i facturació inclouen les taxes de visat que les fixa el 

propi col·legi professional o bé costos bancaris de transferències, etc. 

 

Per tant el cost total = A1+A2+A3+A4+A5. 
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7.4.3. Costos de les unitats de treball. 

 

Aquesta forma de valoració de costos es refereix a la realització de les 

anomenades unitats base de treball. La idea és establir una correlació entre les 

hores que ha d’invertir cada tècnic o persona implicada en el projecte en funció 

de la quantitat de treball que això suposa.  

 

Per exemple per l’aixecament de plànols d’una planta d’una nau industrial de 100 

m2 un delineant pot necessitar unes 10 hores de treball que inclou la presa de 

mides i el dibuix en ACAD. 

 

Aquest mètode de valoració d’unitats de treball ens ha de permetre estimar les 

hores que pot arribar invertir cada tècnic en les tasques que li assigna el PM a 

cada projecte.  

 

Per tal de fer aquesta valoració serà necessari tenir una taula amb les 

estimacions d’hores que pot arribar a invertir cada tècnic per a les diferents 

tasques que li poden ser encomanades: elaboració de memòries, plànols en 

funció de la superfície, redactat d’informes, tramitacions, reunions, etc. 

 

Generalment aquest mètode és poc usat en oficines tècniques atès que les 

hores que ha d’invertir cada tècnic es consulten prèviament i s’estimen en base a 

l’experiència dels tècnics o del propi PM. Conseqüentment aquesta valoració 

pràcticament només s’utilitza en grans empreses o organitzacions en les que les 

tasques que es realitzen són molt repetitives i les hores que ha d’invertir cada 

treballador estan tabulades, com és el cas de indústries o empreses de 

manteniment. És per això que en el cas del present estudi es deixarà com a una 

tasca opcional del PM i que només realitzarà en cas que tingui molta experiència 

i dades acumulades el propi departament de projectes.  
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7.4.4. Exemple: Costos d’un projecte de llicència Ambiental. 

 

Per tal de que quedi clar com ha de estudiar-se els costos d’un projecte i per tant 

la seva viabilitat es prendrà com a exemple el cas que un client vulgui contractar 

els serveis d’enginyeria per a obtenir la llicència ambiental de la seva activitat i 

que és un magatzem de fruita, per exemple. 

 

S’ha escollit un projecte de llicència ambiental per que pot ser un cas digne de 

ser estudiat per la quantitat de variables que intervenen per acomplir amb 

l’objectiu d’aconseguir la llicència ambiental de l’ajuntament, degut a les altes 

exigències normatives dels ajuntaments, la quantitat de personatges interns o 

externs a l’empresa que hi intervenen i la dificultosa tramitació. No obstant traient 

aquests factors, la viabilitat d’un projecte de llicència ambiental és molt semblant 

al que pot ser la redacció d’un projecte executiu, per exemple. 

 

En aquest cas el PM després parlat amb el client i el seu comercial ha de fer un 

estudi dels costos que pot suposar per l’enginyeria tirar endavant el projecte per 

tal que el comercial faci una oferta en ferm al client. 

 

Tot i que el client ha aportat uns plànols antics de la nau, el PM decideix que un 

delineant faci un aixecament dels plànols per actualitzar-los. És necessari 

establir reunions periòdiques entre els tècnics de l’Àrea de Medi Ambient i el PM 

(que prèviament es reunirà amb el client ) atès que una vegada aixecats els 

plànols s’ha de conèixer la distribució de la nau, la maquinària que s’hi vol 

instal·lar, fer una estimació dels consums energètics que tindrà l’activitat, els 

consums de matèries primeres, el personal que hi treballarà, l’impacta ambiental 

que tindrà (generació de soroll, residus, abocaments d’aigües, etc.).  

 

Paral·lelament a aquestes reunions els tècnics han de consultar les normatives 

d’aplicació al projecte, realitzant les consultes pertinents amb l’ajuntament per tal 

de justificar la llicència. A més caldrà saber, a banda de la confecció del projecte, 

quins tràmits s’han de fer per presentar-lo a l’ajuntament pertinent. 

 

Això suposarà un temps de reunions entre els tècnics, delineants i el PM de 

l’Àrea de medi ambient de l’oficina tècnica, fins que les necessitats del client i les 

exigències legals de la normativa quedin plasmades en uns plànols Lay-Out 

definitius. 
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Amb aquests plànols de distribució acceptats pel client, els tècnics dibuixaran les 

instal·lacions, els delineants preparen la memòria i també els tècnics faran els 

càlculs pertinents (càrrega de foc, estimació de consums, etc.). Cal dir que com 

més magnitud tingui el projecte més hores s’hauran d’invertir. 

 

Una vegada consensuada una memòria i uns plànols entre els diferents tècnics, 

és fa una còpia del projecte i es porta al client per que vegi una primera versió 

d’aquest. Normalment, com ja s’ha acordat un Lay-Out i el client confia 

plenament en el PM, en aquesta primera visita ja està d’acord amb el projecte i li 

dóna el vist i plau.  En cas contrari el PM haurà de fer “n” visites amb “n” 

modificacions del projecte per part dels seus tècnics per tenir una versió final 

acordada per tots. 

 

Seguidament es preparen les còpies del projecte (normalment 5, una pel titular, 

una per l’enginyeria, i les restants es presenten a l’ajuntament), les signa el 

tècnic competent i que té les atribucions legals a tal efecte i es porta al col·legi 

professional per que en faci el visat. Seguidament es presenta a l’ajuntament 

previ pagament de taxes. Una vegada fet això és probable que s’hagin de fer 

annexos justificatius al projecte per que l’ajuntament demana més explicacions, 

fins que finalment dóna la llicència i el projecte es pot cobrar en la seva totalitat. 

 

Valoració de les unitats de treball. 

 

El PM ha de saber quins tècnics han de col·laborar en el projecte. En aquest cas 

amb un Enginyer Tècnic Industrial i un delineant ja n’hi ha prou. Les unitats de 

treball en aquest cas podrien ser les següents: 

 

• Reunions del PM – Client = 7 h 

• Aixecament de plànols Delineant = 10 h. 

• Reunions PM i Delineant i Enginyer Tècnic = 5 h 

• Reunions Delineant amb PM i Enginyer Tècnic = 5 h 

• Reunions Enginyer Tècnic amb Delineant i PM = 5 h 

• Preparació memòria i plànols pel delineant = 20 h 

• Realització de càlculs per part de l’Enginyer Tècnic Industrial = 20 h 

• Supervisions del PM = 10 h. 
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• Preparació còpies projecte Delineant = 5 h. 

• Preparació instàncies Enginyer Tècnic Industrial. = 2 h 

• Redactat annexos Enginyer Tècnic Industrial = 10 h 

• Feina administrativa. = 5 h. 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment en les oficines tècniques no solen estar 

tabulades les hores de treball, és per això que les estimacions d’hores les 

realitza el PM. 

 

Coeficientació centres de Cost. 

 

El resum d’hores invertides pel PM, l’Enginyer Tècnic i el delineant i els costos 

associats són: 

 

Previsions Hores Cost Hora Cost Total 

PM 22 28,00 € 616 € 

Delineant 40 16,00 € 640 € 

Enginyer Tècnic Industrial 37 22,00 € 814 € 

Administratiu 5 12,00 € 60 € 

Total 104 -- 2130 € 
Taula Nº17: Taula estimació del cost de confecció d ’un projecte d’activitat. 

 

En aquest cas no tindrem costos d’assessories externes i els glastos A3 i A4 

suposarem que són un 10% d’A1. 

 

Per últim els costos de cobrament que serien les taxes i el visat els suposem que 

són un 20% d’A1 (dependran del col·legi i l’ajuntament). 

 

Finalment tenim que els costos del projecte són: 2769 €. 

 

Costos Històrics i ratis. 

 

En funció del calendari que hagi exigit el client el PM, a través del seguiment de 

les hores que realitza cada tècnic pot seguir setmanalment els costos del 

projecte i ha de tenir la precaució que aquest cost no superi en cap moment els 

2769 €. 
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Conclusions. 

 

El PM ha de ser coneixedor de com es gestionen la gran major part de projectes 

i les seves casuístiques atès que és qui ha de distribuir-ho entre el personal, 

assignar les hores corresponents, fer una planificació i avaluació contínua. El 

procediment de treball ha de ser igual per a tots el projectes. 

 

Cal dir que cada projecte és diferent i que per tant les seves variables de costos     

(nombre de tècnics que hi intervenen, hores que s’han de assignar, etc.) són 

diferents. 

 

A més també cal tenir en compte que l’oferta que es presenta al client és la suma 

d’aquests costos, més les despeses generals, el benefici industrial i els impostos: 

 

 Cost confecció projecte = 2769 € 

+ 13 % Despeses Generals = 359,97 € 

 10 % Benefici Industrial = 276,90 € 

_______________________________________ 

             Total 3.405,87 € 

 

Si a més hi afegim l’Iva (18%) = 4.018,92 € 

 

Tenint un registre dels indicadors de costos de tots els projectes es poden 

obtenir conclusions molt importants sobre el rendiment dels treballadors i de les 

àrees de l’Enginyeria així com estudiar costos de futurs projectes, és per tant 

necessari tenir uns registres semblants als de l’annex III. 
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7.5. La planificació i el control de projectes.  

 

Per a la planificació i control de projectes bàsicament es podran usar dues eines: 

Els diagrames de Gantt i el PERT. El més utilitzat serà el diagrama de barres 

Gantt. El PERT pràcticament no s’usa en oficines tècniques a no ser que formin 

part d’una gran organització o empresa (per exemple l’exèrcit, la marina o grans 

indústries químiques) que necessitin afrontar grans projectes i que en principi no 

serà el nostre cas. No obstant el PM haurà de ser coneixedor de comes planifica 

amb PERT. 

 

Aquestes eines serviran per establir un calendari de feines dels tècnic i que 

serveixi d’orientació pel PM per a les dates d’inici i fi de les tasques 

encomanades. 

 

Els diagrames de Gantt seran uns diagrames de barres que representaran una 

successió d’activitats en sèrie o en paral·lel en un determinat període de temps. 

La seva lectura indica que les activitats representades per barres horitzontals 

amb la seva duració escalada si es solapen és que són tasques que es poden 

dur a terme alhora i les barres concatenades en sèrie s’haurien de realitzar en la 

seqüència indicada. 

 

A continuació es presenta la planificació del projecte de llicència ambiental 

explicat en l’apartat 8.4 del present PFC fent una planificació amb GANT: 
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Figura Nº11: Diagrama de Gantt per la confecció d’u n projecte d’activitat. 

 

En els PERT els esdeveniments i les activitats seran els dos elements principals del gràfic. El gràfic és la representació gràfica de les 

relacions entre dos element. El PM només utilitzarà aquest mètode per a grans projectes amb pressupost elevat. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura Nº12: PERT per la confecció d’un projecte d’ activitat. 
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7.6. El registre de dades històriques.  

  

Tal com s’ha anat mencionant amb anterioritat es disposarà d’un registre de 

cada projecte amb un mínim de dades administratives, dades indicatives dels 

costos del projecte i dades de les hores invertides de cada treballador en les 

tasques assignades del projecte. 

 

En l’annex III del present estudi es presenten unes taules amb els camps de 

dades mínims dels projectes que es registraran i guardaran en una base de 

dades del format Access per exemple. 

 

7.7. Normes per a la confecció de projectes i infor mes tècnics.  

 

En l’annex II hi ha 4 pinzellades i normes de com s’hauran de confeccionar els 

projectes i informes tècnics. 

 

7.8. Aspectes legals dels projectes: Actualització de la normativa.  

 

Així com convé tenir un registre amb les dades indicatives més importants per a 

la viabilitat dels projectes també es tindrà actualitzada la normativa, atès que 

contínuament surten nous reglaments que complementen els actuals.  

 

És per això que en l’annex IV del present PFC hi ha un model de registre de 

normativa en una taula Excel que es pot perfectament emmagatzemar en un 

taula d’Acces i que s’usarà per tenir actualitzada la normativa d’aplicació en els 

projectes i informes. 
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8. LA GESTIÓ D’OBRES.  

 

La gestió d’obres dins de l’oficina tècnica d’enginyeria serà una part més del 

departament de projectes de la nostre empresa. Les obres es gestionaran 

principalment des de la subàrea de edificació i obres amb la col·laboració de la 

resta d’àrees: medi ambient i instal·lacions. 

 

L’empresa d’enginyeria objecte del present estudi confeccionarà els informes 

tècnics de la direcció facultativa d’obres i la coordinació de seguretat i salut de 

les obres que promoguin els clients contractats i executarà els projectes 

confeccionats. 

 

És per això que la organització, l’automatització, l’estudi dels costos, la 

planificació, el registre de dades històriques, les normes per a la confecció dels 

projectes i els aspectes legals es duran a terme de la mateixa manera que en la 

gestió de projectes. 

 

Aquest apartat especificarà el tipus d’obres que es gestionaran des de l’oficina 

tècnica d’enginyeria, com es realitzarà el seguiment i la seva direcció, i quins 

tècnic hi intervindran. 

 

8.1. Tipologia d’obres que es gestionaran.  

 

Una obra no deixa de ser l’execució d’un projecte redactat prèviament i en el que 

hi intervenen una sèrie de personatges amb diferents papers cadascú d’ells, amb 

l’objectiu comú de dur a terme tot allò plasmat en el projecte aprovat per la 

propietat i pels tècnics redactors. 

 

Des de l’oficina tècnica es gestionaran els següents tipus d’bres que seran 

promogudes pels nostres clients:  

 

• Obres d’edificació que són aquelles construccions o reformes que es 

duran a terme principalment en edificis de vivendes, oficines,  escoles, 

hospitals, edificis esportius, serveis, etc. 

 

• Les Obres a instal·lacions engloben totes aquelles construccions, 

reformes i actuacions que es duguin a terme a instal·lacions elèctriques, 

contra incendis, climatització, calefacció, maquinària, processos, etc. I es 

poden dur a terme  a tot tipus d’edificis d’ús industrial, de serveis, etc. 
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• Obra Civil: construccions i reformes a les obres que promociona 

l’administració pública i que generalment seran escoles, hospitals, 

geriàtrics, etc.  

 

• Construccions Industrials: obres i reformes en edificis d’ús industrial. 

 

8.2. Tècnics de l’oficina tècnica que intervindran en l’obra.  

 

Els gestors de l’Obra: El nostre client, una constructora o bé un promotor, ens 

podrà contractar la gestió de qualsevol obra que vulgui executar. Això voldrà dir 

que les tasques que ens encarreguin inclouran la contractació en nom del titular 

de les obres a totes les empreses i tècnics necessaris i exigits per la legalitat, 

que necessàriament hagin d’intervindre-hi. En un cas com aquest la nostre 

oficina tècnica haurà de fer la contractació i el seguiment de les actuacions de 

tots els personatges que intervenen en l’obra, penalitzant si escau els 

incompliments de contracte. Decidirem quan les obres s’han acabat, si s’han 

acabat correctament i amb la conformitat del promotor i la legalitat. És per això 

que per aquest tipus d’encàrrec l’oficina tècnica tindrà la potestat de signar les 

actes de replanteig prèvies a les obres, les certificacions d’obres, les actes 

d’ocupació i les de recepció final d’obres. També es responsabilitzarà l’oficina 

tècnica de la signatura de garanties. 

 

La direcció Facultativa: el nostre client ens pot encarregar en supervisar que les 

obres es duen a terme segons un projecte executiu i que s’encarregarà de 

coordinar les empreses constructores i instal·ladores per tal que duguin a terme 

les obres segons està escrit en el projecte, segons la normativa, segons les 

seves directrius en cas que hi hagin canvis o no. Generalment la seva tasca 

passarà per realitzar visites d’obra conjuntament amb els caps d’obra de les 

empreses constructores de manera periòdica per avaluar l’estat de les obres. Tot 

allò acordat en aquestes visites, quedarà plasmat  un informe de visita d’obra el 

qual passa còpia al promotor de les obres, la constructora, els caps d’obra, el 

coordinador de seguretat i salut i si escau les empreses de manteniment. Serà 

l’encarregat de redactar el llibre de l’edifici. 
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El coordinador de seguretat i salut: Aquesta figura també estarà inclosa dins de 

la nostre oficina tècnica si ens ho encarrega el nostre client. Segons la normativa 

en prevenció de riscos laborals (veure annex IV) en totes les obres hi ha d’haver 

un tècnic que es faci responsable del compliment de la seguretat i salut de les 

obres. Les seves tasques són molt anàlogues al tècnic facultatiu de direcció 

d’obres, tot i que en els seus informes detallarà les mancances en prevenció e 

riscos que sorgeixin en el transcurs d’aquestes. 

 

Altres tècnics que intervindran en l’obra però que des de l’oficina tècnica no 

podrem fer per raons obvies. 

 

• Tècnics de qualitat de l’obra executada: Normalment seran tècnics de 

empreses de certificació que certifiquen que tots els materials i productes 

de la construcció així com el seu muntatge i col·locació compleixen amb 

les especificacions dels projectes i de la normativa d’aplicació. Faran 

informes, probes a materials, assajos, etc. Hauran d’estar acreditats per 

l’administració per actuar com a entitats de certificació. 

 

• Caps d’Obra de Constructores i instal·ladores: Les constructores o 

instal·ladores tindran un cap visible que es comunicarà amb la titularitat i 

amb els tècnics de direcció facultativa, la coordinació de seguretat i salut, 

els tècnics de qualitat, la titularitat de les obres i el promotor. Duen 

endavant sota la seva responsabilitat les obres d’acord amb el projecte i 

els informes de direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut, i qualitat 

d’obra. Per sota seu estan els operaris, oficials, paletes, instal·ladors, 

fusters, lampistes, etc. Contractats per la constructora o instal·ladora o 

subcontractats. Seva és la feina de coordinar-los, encarregar els 

materials de l’obra i fer els certificats d’obra conforme l’obra va avançant. 

 

• Operaris: Inclou tot els personal contractat i subcontractat per les 

empreses constructores i instal·ladores que duen a terme les feines de 

paletera, instal·lacions, fusteria, lampisteria, etc. 



 

Pàgina 75 

 

• Empreses de Manteniment: Una vegada ocupades les instal·lacions les 

empreses de manteniment entren a fer les seves tasques d’acord amb la 

normativa legal. (veure annex V manteniment mínim obligatori segons la 

normativa actual ). Són les encarregades de fer un manteniment adequat 

a les instal·lacions per tal de minimitzar els danys que puguin tenir els 

edificis en el temps originats per l’ús, el seu envelliment i les afectacions 

meteorològiques. D’aquesta manera es pretén que les instal·lacions 

siguin segures pels seus usuaris i que es minimitzin les averies i les 

reparacions. També es tasca de les empreses de manteniment detectar 

aquelles deficiències d’obra no resoltes per les empreses constructives 

una vegada finalitzades les obres i no acabat el període de garantía. 

 

8.3. Registre de dades indicatives de la gestió d’o bres.  

 

Els tècnics de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut seran els 

propis tècnics de l’oficina tècnica que, a banda de la redacció de, projectes 

podran fer les tasques pròpies de direcció facultativa d’obres i coordinació de 

seguretat i salut en les obres.  

 

L’única diferència amb la resta de tècnics del departament de projectes és que 

perdran més temps realitzant sortides fora de l’oficina tècnica per fer les visites 

d’obra i en comptes de fer projectes fan els informes de visita d’obra i 

s’encarreguen de la redacció del llibre de l’edifici que no deixa de ser un projecte 

tècnic més. És per això que els indicadors són els mateixos i es registraran en la 

mateixa base de dades d’indicadors de projectes (annex III) 
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8.4. Cas especial: Deficiències d’Obres.  

 

Cal fer menció que tot i que unes obres s’hagin dut a terme segons legalitat i que 

tots els personatges que hi han intervingut hagin acceptat i firmat les actes de 

recepció de les obres, poden sorgir deficiències d’obra amb posterioritat que han 

de ser detectades per les empreses de manteniment. 

 

Convé tenir un llistat de totes aquestes deficiències, atès que quan venci la 

garantia de l’edifici i s’hagi de retornar els diners dipositats en concepte de 

garantia per la constructora, és el moment per reclamar-li que resolgui les 

incidències abans de tornar les garanties. 

 

És important saber això ja que la direcció facultativa d’obres ha de tenir en 

compte aquest precepte si volem que la nostre feina es faci bé. 

 

8.5. Estudi de costos..  

 

L’estudi de costos de la gestió d’obres serà idèntica que en la gestió de 

projectes, degut a que el personal de direcció facultativa i coordinació de 

seguretat i salut no deixa de ser un membre més de l’oficina tècnica que també 

fa projectes, visites d’obres, informes de visita d’obra i el llibre de l’edifici.  

 

8.6. El llibre de l’edifici com a producte de l’ofi cina tècnica.  

 

El Llibre de l’Edifici és un document complert en el qual es recull la informació 

sobre un edifici determinat, a fi de que els seus propietaris o usuaris tinguin 

coneixement de les seves característiques físiques i jurídiques. Aquets document 

és vital a fi d’assolir el termini de vida útil pel qual s’ha projectat l’edifici, a la 

vegada que dóna les pautes per a la seva correcta conservació i manteniment. 

 

En el Llibre de l’Edifici han de constar les dades principals de tot l’edifici i les del 

seu règim legal, la documentació final de l’obra executada, la relativa a la seva 

conservació, ús i manteniment i la que generi la gestió de l’edifici i els controls 

tècnics periòdics obligatoris. 
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Una vegada finalitzada l’obra serà tasca de la direcció facultativa recopilar tota la 

documentació original relativa a l’edifici (legalitzacions, llicències d’activitat  

obres, plànols as-built, etc.) i també en digital, i ajuntar-la tota en un document 

únic que serà el llibre de l’edifici. Aquesta és per tant una altre tasca que podrà 

dur a terme l’oficina tècnica d’enginyeria a través del tècnic de direcció d’obra. 

 

Amb l’aparició de la Ley 38/1999 d’Ordenación de l’Edificación (LOE) i del Real 

Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

(CTE) l’obligatorietat de lliurar a l’adquirent el Llibre de l’Edifici s’ha estès a tots 

els edificis, dintre i fora de Catalunya, amb un contingut similar al normatiu català 

per a habitatges (Decret 206/ 1992) però sense cap model ni regulació de 

l’organització de la informació continguda en el Llibre. 

 

Altres normatives d’aplicació per a la confecció del llibre de l’edifici. 

 

• La Ley 8/2007 del Suelo per la qual, en les escriptures de declaració 

d’obra nova, els notaris han d’exigir l’acreditació documental del 

compliment de tots els requisits establerts per al lliurament als usuari. 

 

• El Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 

reguladora de la subcontratación en el sector de la  construcción , 

que obliga al contractista a lliurar al Director d’obra una còpia del Llibre 

de Subcontractació per incorporar-lo al Llibre de l’Edifici. 

 

• El Real Decreto 47/2007 por el que se regula el Proced imiento básico 

para la Certificación energética de los edificios d e nueva 

construcción , que obliga a que s’inclogui el Certificat d’eficiència 

energètica de l’edifici acabat en el Llibre de l’Edifici. 

 

• El Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reg lamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) , que especifica la 

informació sobre la instal·lació tèrmica de l’edifici que ha d’incloure el 

Llibre de l’Edifici, igual a la demanada per l’anterior RITE (aprovat pel RD 

1751/1998) el qual deroga i, finalment, 

 

• Altres normes que afecten instal·lacions específiques (electricitat, 

ascensors, infraestructures comuns de telecomunicació). Veure l’annex 

IV i V. 
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L’organització del Llibre de l’edifici, els documents que el conformen 

s’estructuraran segons els tres apartats establerts al Decret 206/1992 de la 

Generalitat pel qual es regula el Llibre de l’edifici: 

 

• Quadern de Registre. 

• Document d’Especificacions Tècniques. 

• Arxiu de Documents. 

 

A continuació es detallarà què ha de contenir cada document, qui ha de facilitar 

la documentació i les observacions atenir en compte. 

 

8.6.1. El quadern de registre. 

 

Contindrà bàsicament 3 capítols: 

 

Dades inicials. 

 

• On es relacionen dades d’identificació de l’edifici, agents que han 

intervingut en el procés constructiu, regim jurídic, llicències, garanties, 

etc. 

 

• Serà Omplert per la direcció facultativa de l’obra amb la informació i 

documentació facilitada pel promotor. 

 

Registre d’incidències. 

 

• 1a incidència: Acte de lliurament del Llibre a l’usuari. 

 

• Llistat de deficiències d’obra. 

 

• Seran omplert per l’usuari, el mantenidor, etc. 

 

Registre d’operacions de manteniment. 

 

• Registre de totes les operacions de manteniment de l’edifici durant la 

seva vida útil. 
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8.6.2. Document d’especificacions tècniques. 

 

Contindrà 4 capítols: 

 

Documentació tècnica de l’obra executada. 

 

Ha de reflectir els plànols i documentació del projecte executiu, les modificacions 

que s’hagin realitzat i els plànols asbolita de l’edifici. Aquests documentació ha 

de ser aportada pels caps d’obra i la direcció facultativa. 

 

Documentació tècnica modificada. 

 

A completar pels usuaris de l’edifici. Es tracta del recull de documentació relativa 

a els canvis i reformes que vagi tenint l’edifici al llarg de la seva vida útil. Per 

exemple, llicències d’obra, d’activitats, legalitzacions, etc. 

 

Manual d’ús i manteniment. 

 

Contindrà unes instruccions d’ús i manteniment, un pla de manteniment, i 

instruccions en cas d’emergències. A aportar per la direcció d’obra o els caps 

d’obres. 

 

Documentació de l’activitat. 

 

Expedient de l’activitat que es desenvolupi, projectes, llicències, llicències 

d’obres, i un pla d’autoprotecció. A aportar per l’usuari el tècnic de direcció 

d’obra. 

 

8.6.3. Arxiu de documents 

 

Llistat ordenant de tota la documentació legal de l’edifici, projectes de 

legalitzacions, d’activitats, d’obres, llicències, certificats, etc. 

 

És per això que és de vital importància tenir prese nt que el llibre de l’edifici 

ha de ser un producte més que ha de sapiguer vendre ’s des de l’oficina 

tècnica, atès que representa moltes hores de trebal l i una feina de vital 

importància pels nostres clients. 
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9. LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT.  

 

En aquest apartat descriurem quines han de ser les tasques i els serveis que ha 

de donar l’àrea de manteniment de l’oficina tècnica d’enginyeria, com s’ha 

d’organitzar, quines han de ser les dades indicatives i registrables de la gestió 

del manteniment i l’estudi dels seus costos. A continuació es detallaran tots els 

serveis de manteniment que podrà donar la nostre àrea de manteniment 

d’edificis i instal·lacions i com ho ha de fer. 

 

9.1. Serveis de l’àrea de manteniment  

 

El manteniment d’edificis compren totes aquelles actuacions que s’han de 

realitzar de manera periòdica en un edifici per tal de preservar les activitats que 

s’hi duen a terme en el seu interior, mantenir la seguretat de les instal·lacions i 

de les persones i evitar reparacions i costos innecessaris en el futur pels nostres 

clients. Podríem dir que engloba qualsevol activitat (com a comprovacions, 

mesuraments, reemplaçaments, ajustos i reparacions ) necessaris per mantenir 

o reparar una unitat funcional de manera que aquesta pugui complir les seves 

funcions. 

 

Com ja s’ha dit amb anterioritat moltes empreses grans amb activitats industrials 

i de serveis no tenen una àrea de manteniment pròpia. Moltes vegades com a 

conseqüència del desconeixement o de la poca formació tècnica dels seus 

treballadors, les tasques de manteniment cauen en desús, o bé es gasten 

autèntiques barbaritats en manteniments innecessaris. El primer fet, és adir  no 

realitzar un manteniment normatiu i preventiu a les instal·lacions origina que en 

un futur les instal·lacions s’espatllin i surtin patologies als edificis que s’hagin 

d’arreglar amb el cost econòmic que això representa. El segon fet és que el 

mercat del manteniment és un mercat molt competitiu i en ocasions hi ha 

empreses que donen el mateix servei però a preus infinitament millors, amb 

consums energètics més baixos, etc. 

 

Tot i que per a una empresa industrial o de serveis li repercuteix un cost 

encarregar la gestió del seu manteniment a una oficina tècnica d’enginyeria, li 

pot suposar un estalvi en fer un millor manteniment a les seves instal·lacions 

(menys costos de manteniment corrector en el futur), trobar aquelles empreses 

que donen uns serveis idèntics als actuals però a preus més econòmics i 

finalment encarregar una feina a persones especialistes deslliurant el seu 

personal d’aquestes tasques. 
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Els serveis de manteniment i tasques que haurà de realitzar l’oficina tècnica 

d’enginyeria, més concretament l’àrea de manteniment seran els següents: 

 

9.1.1. Confecció i actualització del llibre de l’Edifici del client. 

 

El llibre de l’edifici conté tot l’historial d’actuacions de manteniment dutes terme 

en l’edifici des de la seva construcció, la seva recepció als usuaris i el seu 

posterior manteniment. També ha de contindrà tota la documentació tècnica i 

legal (legalitzacions, llicències, etc.). Tot segons l’apartat 9.6 del present estudi. 

 

Per tant la seva confecció (si el client ho encarrega a l’àrea de manteniment en 

comptes del departament de projectes) i la seva actualització serà tasca de l’àrea 

de manteniment. 

 

9.1.2. Gestió i contractació d’acord amb les obligacions Legals del 

Manteniment. 

 

La gestió de la contractació del manteniment normatiu i preventiu dels edificis i el 

seu registre en un aplicatiu informàtic per a la gestió del manteniment de les 

infraestructures dels clients: contractació, estudi de preus, contractació de 

reparacions i obres, etc. 

 

Aquestes tasques s’hauran de fer d’acord amb les obligacions legals del 

manteniment d’edificis que són totes aquelles actuacions i tasques de 

manteniment preventives i normatives que ha de realitzar obligatòriament el 

titular de les instal·lacions per tal d’acomplir amb els requisits legals de les 

normatives d’indústria o de l’edificació. Poden anar des de les actuacions 

d’inspeccions periòdiques o inicials que realitzen les Entitats d’Inspecció i Control 

(d’ara en endavant EIC) a les instal·lacions fins a les tasques de neteja i 

manteniment de les cobertes, envans o l’estructura de l’edifici. 

 

En l’annex V del present projecte es detalla un registre amb les tasques mínimes 

de manteniment i les inspeccions periòdiques a les instal·lacions que han de 

realitzar els titulars dels edificis a través de les seves empreses de manteniment i 

de les EIC. 
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9.1.3. Gestió i planificació del Manteniment Normatiu i Preventiu. 

 

La gestió del manteniment preventiu permetrà detectar fallades repetitives, 

disminuir els punts morts per parades, augmentar la vida útil d'equips, disminuir 

costos de reparacions, detectar punts febles en la instal·lació entre una llarga 

llista d'avantatges. Algunes d’aquestes tasques no seran d’obligat compliment 

(manteniment preventiu) i d’altres seran exigides per la normativa d’indústria i 

edificació (veure annex V). Aquest últim, també anomenat manteniment normatiu 

inclou a més les inspeccions periòdiques a les instal·lacions que han d’efectuar 

les EIC. 

 

Aquestes tasques seran realitzades per empreses de manteniment contractades 

per l’àrea de manteniment i les seves actuacions en l’interior dels edificis seran 

planificades per l’àrea de manteniment d’acord amb l’annex V. 

 

9.1.4. El Manteniment Correctiu. 

 

En aquest servei de l’àrea de manteniment, "mantenir" és sinònim de "reparar". 

Aquestes accions, que no impliquen canvis funcionals, corregeixen els defectes 

tècnics.  

 

Per tant l’estudi dels diferents pressupostos per reparar d’acord amb les 

necessitats del client i la normativa d’aplicació, la contractació i la posterior 

comprovació de que s’ha reparat correctament, serà una tasca de l’àrea de 

manteniment de l’oficina tècnica. 

 

9.1.5. Manteniment Substitutiu. 

 

Compren totes aquelles actuacions encaminades a substituir equips que tot i que 

funcionin pel seu grau d’envelliment, convé canviar d’una manera programada 

una vegada amortitzat una part el seu cost. 

 

9.1.6. Manteniment Predictiu. 

 

Actuacions encaminades a detectar fallades en les instal·lacions abans de que 

succeeixin. Per exemple per mitjà de càmeres infraroges que detecten línies 

elèctriques sobre escalfades i que cal canviar o repartir millor les fases en els 

quadres elèctrics. 
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9.1.7. Manteniment Milloratiu: Reformes i Millores de les Instal·lacions. 

 

Actuacions encaminades a millorar els usos i les activitats dels edificis, millorar-

ne el manteniment, resoldre deficiències trobades en les actuacions de control 

periòdic a les instal·lacions que efectuen les EIC, etc. 

 

A diferència del manteniment corrector aquest tipus de manteniment no corregeix 

avaries, sinó que millora les instal·lacions: per exemple una reforma a les 

instal·lacions elèctriques per permetre que es puguin instal·lar més ordinadors a 

les oficines d’un edifici i millorar el manteniment que se’n fa d’ells, seria una 

actuació de manteniment milloratiu.  

 

9.1.8. La gestió Energètica. 

 

La gestió energètica està molt lligada al manteniment, atès que és aquell tipus de 

gestió que optimitza les instal·lacions i els edificis per tal que consumeixin el 

mínim. Moltes vegades això no és possible atès que instal·lacions antigues solen 

consumir en excés.  

 

Per tant una de les tasques més importants de l’àrea de gestió del manteniment i 

sota l’encàrrec d’aquest, serà confeccionar informes d’auditories energètiques i 

assessorar al client per que els seus edificis no consumeixin en excés proposant 

millores i actuacions en el manteniment. 

 

9.1.9. Serveis de neteja, Jardineria i Vigilància. Facilities Management. 

 

La gestió dels edificis i els seus serveis amb les tasques de contractació i 

coordinació de assegurar-se que es faci la neteja de l'edifici de forma regular, o 

controlar el treball dels contractistes (per exemple, constructors, electricistes). El 

terme facility management és similar al de ‘gestió de propietat’, però sovint 

s'aplica solament a grans propietats o propietats comercials en les quals la 

gestió i el funcionament és més complex.  

 

Alguns d'aquests aspectes es poden mantenir amb els programes informàtics de 

gestió de dades avançada com ara els GMAO. 
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9.1.10. Inventari d’instal·lacions i dels Edificis. 

 

Per fer el manteniment hem de saber què mantenir. És per això que hem de 

conèixer dels nostres clients tots elements inventariables del seus edificis: com 

ara quines instal·lacions té i quins elements de l’edifici té. 

 

En aquest inventari ha de relacionar-nos les característiques de la instal·lació 

elèctrica, gas, aigua, clima, etc.., el tipus d’estructures de l’edifici, tipus de 

coberta, envans, etc. 

 

9.1.11. Informes Auditoria. 

 

Redactat d’informes d’auditoria on es detalla al client totes les actuacions de 

manteniment corrector que ha de fer per un correcte ús de les seves 

instal·lacions. 

 

9.1.12. Gestió de Manteniment Assistida per Ordinador: GMAO. 

 

En essència serà l’eina informàtica de gestió que ajudarà en la gestió dels 

serveis de manteniment d'una empresa. Bàsicament és una base de dades que 

conté informació sobre l'empresa i les seves operacions de manteniment. 

Aquesta informació serveix perquè totes les tasques de manteniment es realitzin 

de forma més segura i eficaç. També s'emprarà com a eina de gestió per a la 

presa de decisions. 
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9.2. Organització de l’àrea de manteniment de l’emp resa.  

 

Bàsicament aquesta àrea de manteniment serà similar al departament de 

projectes però amb les següents diferències: 

 

• També rebrà encàrrecs i feines que li siguin aportades pel comercial però 

seran les relacionades amb la gestió de contractes de manteniment dels 

clients aconseguits pel comercial. 

 

• La gestió del manteniment obligarà a tenir molta feina alhora i per tant 

hem de disposar en tot moment de personal propi, extern i subcontractat 

si falta. 

 

• Les relacions amb els clients, la planificació del manteniment, la gestió 

més directa del manteniment és aquí realitzada per la figura del Cap de 

l’àrea de Manteniment. 

 

• L’Organigrama de l’oficina tècnica que gestioni el manteniment ha d’estar 

sempre en paral·lel a l’oficina tècnica de gestió de projectes i obres, atès 

que en moltes ocasions s’hauran de realitzar obres de reforma de 

manteniment que implicaran també la confecció de projectes i obres. 

L’organigrama serà el descrit en el pla d’empresa apartat 7.9. 

 

• La gestió del aplicatiu informàtic GMAO per a la gestió del manteniment 

englobarà la introducció de dades de la gestió del manteniment, com ara 

inventaris, auditories, manteniment corrector, etc. 

 

• Permanent contacte amb les empreses de manteniment i amb els clients 

per tal de fer el seguiment del manteniment, atendre queixes, valorar 

ofertes de correctius, i estar pel client. 

 

• El cap de l’àrea de manteniment supervisarà les feines, gestionarà els 

pressupostos assignats per a cada client i principalment estarà en 

contacte continu amb el client presentant-li informes periòdics sobre 

l’estat del manteniment i l’estat dels seus edificis a partir de les dades 

enregistrades en el GMAO. 
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L’àrea de manteniment serà perfectament compatible amb una oficina tècnica 

d’enginyeria en la que s’hi puguin desenvolupar les tasques de gestió de 

projectes, obres i el manteniment.  

 

9.3. Dades indicatives del Manteniment  

  

Les dades indicatives de com funciona el manteniment romandran enregistrades 

en el GMAO. Amb aquestes dades es pot concloure si es realitza un 

manteniment preventiu correcte als edificis, els costos de manteniment per 

edifici, l’evolució i tipus del nombre d’incidències per edifici, els inventaris de les 

instal·lacions, etc. 

 

En el GMAO hi ha una informació molt útil i completa dels actius dels clients. 

També hi seran guardades totes les dades dels annexos del present PFC i 

servirà per a realitzar el seguiment del manteniment correctiu, preventiu i 

normatiu, la contractació, etc. 

 

9.4. Costos de l’àrea Manteniment.  

 

Com a mínim a l’àrea de manteniment hi haurà 3 tècnics, 2 Enginyers Tècnics i 

el cap de l’àrea de manteniment. La suma dels 3 sous, incloent els costos 

directes i indirectes ja explicats en l’apartat 8.4 de la gestió de projectes, els 

impostos i el benefici industrial han de ser iguals o inferiors un percentatge del 

cost que li suposi al client el seu manteniment.  

 

És a dir el cost del manteniment d’un client serà la suma dels costos dels 

contractes  i actuacions de manteniment en els seus edificis en un any, més un 

percentatge d’aquest cost en concepte de pagament a l’oficina tècnica 

d’enginyeria per l’externalització dels serveis. Aquest percentatge, que s’haurà 

d’acordar prèviament amb el client i haurà de quedar formalitzat en el contracte 

de serveis entre el client i l’empresa. 

 

Per suposat els ingressos en concepte de la gestió del manteniment hauran de 

ser superiors o iguals als costos de la gestió de l’àrea de manteniment. 
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10. DIFERÈNCIES DE GESTIÓ EN 3 TIPOLOGIES D’EDIFICIS. 

 

Aquest apartat pretén descriure les diferències que hi haurà per a l’oficina 

tècnica d’enginyeria per a la gestió de projectes, obres i manteniment en 3 

tipologies d’edificis. Aquest punt pretén indicar quines són les variables més 

importants que afecten a uns edificis, quins són els costos, quina metodologia de 

treball hem d’aplicar en cadascun d’ells, etc. 

 

Per que l’apartat sigui més entenedor ens basarem en 3 projectes, un d’una 

activitat industrial, un d’una activitat de pública concurrència i finalment un d’una 

activitat de garatge d’edifici de vivendes (annexos VII, VIII i IX) que seran un 

exemple de 3 productes que realitzarà l’empresa en el departament de projectes 

i que posteriorment pot ser encarregada la gestió del manteniment en cadascuna 

de les 3 tipologies d’activitats. 

 

S’escullen aquestes 3 activitats per que són les més representatives del conjunt 

d’edificis dels quals podem fer la gestió d’un projecte, d’una obra o del propi 

manteniment. Les diferències més importants les trobarem en la gestió del 

manteniment. 

 

 

10.1. Gestió de projectes i obres.  

 

Quines són les diferències alhora de gestionar un projecte i les obres d’una 

activitat de pública concurrència, un d’una activitat industrial i l’altre d’un local de 

serveis a un edifici de vivendes (garatge)?. Com afecta aquesta gestió a 

l’empresa?. 

 

Des del punt de vista del nostre client en poden haver-hi moltes de diferències 

però des del punt de vista de l’oficina tècnica d’enginyeria, potser no tantes.  

 

Evidentment no tantes degut a que els nostres tècnics hauran de tenir una 

formació i experiència suficients i estan molt habituats a treballar durant tot l’any 

amb moltes tipologies de projectes, i és per això que al final tot acaba sent un 

projecte, és a dir hem de demanar unes dades essencials al nostre client i omplir 

una memòria i uns plànols amb les especificacions del client i una normativa 

aplicar. 



 

Pàgina 88 

 

Les variables diferenciadores entre els 3 projectes són bàsicament: 

 

10.1.1. Els Clients. 

 

No és el mateix tractar amb un client que pot ser una comunitat de veïns, com 

una gran empresa propietària d’una cadena de supermercats o bé el propietari 

d’una indústria. Bàsicament per que les diferències entre cadascun d’ells són 

molt grans, les exigències són molt diferents. Tot i que com sempre el factor 

Humà influeix molt. 

 

Què desitja un tipus de client i l’altre?. Bé els clients o promotors d’obres en el 

sector industrial valoren molt positivament la rapides en la que es confeccioni la 

feina i la qualitat en la que es realitzi aquesta. Bàsicament per que el Client del 

sector industrial pretén implantar o reforma una indústria el més ràpid possible. 

Sinó perd diners. Evidentment la qualitat i la perfecció en un projecte industrial és 

essencial, tant pel compliment de les exigències administratives com per la 

seguretat i la producció d’aquesta. 

 

Els clients del sector serveis també volen implantar una empresa o activitat (cas 

d’activitat de pública concurrència: supermercat) i per tant valoren la rapides. No 

són tant importants aquí la precisió i la qualitat del projecte com en el sector 

industrial a on es detallaran moltes més especificacions i es concentra tot l’esforç 

en el procés productiu. Aquí també és important la qualitat però el que vol per 

sobre de tot aquest client és complir amb escreix amb totes les normatives de 

seguretat de les instal·lacions, amb el compliment de les normatives municipals i 

de l’administració i en no tenir cap impacte negatiu en l’entorn veïnal més 

immediat. 

 

Per últim, el client que vol projectar un aparcament per a una comunitat de veïns, 

evidentment que també desitjarà un treball ràpid, precís i bo i d’acord amb les 

ordenances i normatives municipals i de seguretat, però també vol optimitzar al 

màxim l’espai per poder fer una explotació millor del seu servei (com més places 

d’aparcament millor). Moltes vegades aquest tipus de projectes no és tant 

important la rapides en realitzar el projecte, això és degut a que molts futurs 

propietaris s’han de posar d’acord amb les distribucions dels vehicles. 

 

Evidentment que treure conclusions sobre els diferents clients és molt precipitat i 

cada cas és un món a part degut a cada client pot tenir demandes molt 

específiques i personals. 

 



 

Pàgina 89 

 

 

10.1.2. La normativa. 

 

Aquest és un pilar molt diferenciador d’un tipus de projecte i un altre. En l’annex 

IV hi ha una relació de la normativa més important que s’ha de fer acomplir en 

qualsevol projecte. 

 

Els projectes de caire industrial solen prestar molta atenció a tota aquella 

normativa de seguretat (tant de la pròpia administració com del propi client) per a 

les persones i el procés industrial que es desenvolupi. I cada cop més en tot allò 

referent al medi ambient, és adir la gestió dels residus generats, la contaminació 

atmosfèrica i els abocaments d’aigües. 

 

També son important el acompliment de les normatives de seguretat i medi 

ambient en els projectes que es facin a activitats de pública concurrència, molt 

exigides per l’administració, així com en el garatge d’un edifici de vivendes. 

 

Cada cop més però l’administració està obligant mes, a través de normatives de 

caire medi ambiental, l’obligatorietat de fer un ús responsable i eficient de 

l’energia. Primerament va ser en els sector industrial i cada cop més en els 

sectors de serveis. 

 

10.1.3. El tipus d’encàrrec. 

 

És evident que en un projecte d’enginyeria ens poden encarregar moltes coses 

però dels tres projectes dels annexos el nostres clients ens poden demanar que 

projectem una ampliació d’una instal·lació, una reforma, etc.  I segons el tipus 

d’encàrrec en un o altre necessitarem uns especialistes o bé uns altres. En 

l’annex I tenim una llista de projectes que pot fer una oficina tècnica. 

 

En els projectes de pública concurrència i en el garatge d’un edifici de vivendes 

pràcticament totes les enginyeries tenen prou coneixement i capacitat tècnica per 

a la confecció de qualsevol projecte dins l’àmbit de les activitats de serveis 

(projectes executius, projectes de llicència d’obres i activitats, projectes executius 

d’instal·lacions, legalitzacions). 

 

No obstant en projectes del sector industrial moltes vegades haurem de 

subcontractar l’assessoria externa de col·laboradors més especialitzats en la 

matèria. 
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10.1.4. La grandària de l’activitat. 

 

És evident que les activitats industrials per las Seva complexitat solen ser més 

grans que la resta d’establiments. La grandària de l’activitat és un factor a 

considerar ja que sol augmentar el temps a invertir en el projecte. Sol anar lligat 

al pressupost del projecte, és a dir com més gran sigui allò a projectar (més 

superfície, ocupació, volum, etc.) més cost del projecte. 

 

 

10.1.5. El pressupost assignat al projecte. 

 

Solen ser les activitats industrial les que tenen projectes amb pressupostos alts. 

No obstant els projectes executius de nova construcció també. Com més 

pressupost per que allò que es vol projectar és gran és lògic que el nombre de 

persones implicades en la seva confecció també ho sigui. 

 

10.1.6. El nombre i tipus de tècnics i personal implicat en el projecte. 

 

Solen ser els projectes de caire industrial qui necessiti més personal especialitzat 

en nombre i tipus per a la seva confecció. 
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10.2. Diferències en quant al manteniment.  

 

La gran diferència entre els projecte dels annexos radica en com s’ha de 

gestionar el manteniment en cadascuna de les seves dependències. Això és 

degut bàsicament als següents factors: 

 

10.2.1. La tipologia d’edificis i d’instal·lacions. 

 

És força evident que una edificació industrial no és la mateixa que un edifici de 

vivendes o un supermercat i tampoc ens són els seus usos ni les persones 

usuàries. 

 

És per això que els edificis industrials no realitzaran tant de manteniment a la 

fusteria que un edifici de pública concurrència. En canvi els edificis de pública 

concurrència no realitzaran tant de manteniment a la maquinaria com un edifici 

industrial. De la mateixa manera un garatge no realitzarà manteniment a la 

climatització, senzillament per que no en tindrà. 

 

Amb això volem dir que l’ús de l’edifici i la seva tipologia condiciona molt la gestió 

del manteniment. En l’annex VI del present PFC es relacionen tots els elements 

d’edificació inventariables per a qualsevol tipus d’edifici. 
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10.2.2. El manteniment corrector en funció de l’ús dels edificis. 

 

En les gràfiques següents podem observar les evolucions del nombre 

d’incidències de manteniment correctiu en les 3 activitats que hem projectat 

(industrial, garatge de vivendes i pública concurrència). 

Figura Nº13: Gràfic amb el nombre d’incidències de manteniment per tipus 

d’edifici i per centre de cost. 

 

Com es pot observar el nombre d’incidències de manteniment en un edifici 

industrial és molt més elevat que en la resta. És lògic pensar que és degut al 

procés productiu. Només disminueixen el nombre d’incidències quan disminueix 

la producció pels períodes de vacances. 

 

En canvi en l’activitat de supermercat les incidències de manteniment, que van 

molt lligades a la ocupació, les vendes i l’ús de les instal·lacions és manté força 

constant durant l’any. Degut a que el supermercat està obert tot l’any. 

 

El garatge té moltes menys incidències i es mantenen constants. 
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És important també analitzar que no totes les incidències tenen la mateixa 

importància. N’hi ha de molt cares i n’hi ha que pràcticament no tenen cost. Això 

va en funció de el tipus d’incidències i a on es localitzen. En la gràfica següent es 

pot apreciar millor: 

Figura Nº14: Gràfic amb el nombre d’incidències de manteniment mig per 

tipus d’incidència i  per tipologia d’edifici.  

  

10.2.3. El manteniment milloratiu en els 3 tipus d’edificis. 

 

En funció de a on es localitzin totes les incidències de manteniment dels 3 tipus 

d’edificis s’aniran  demanant millores per evitar que es segueixin espatllant les 

instal·lacions. 

 

Com es pot veure en el gràfic anterior en l’edifici industrial a on hi ha més 

incidències és a la maquinària i a la instal·lació elèctrica. D’aquesta manera i 

quan el client trobi oportú no gastar-se més diners en reparar equips ja 

amortitzats, pot demanar una millora i ampliar i reformar instal·lacions, així com 

substituir o millorar la maquinària que té instal·lada. En el garatge i el 

supermercat també hi ha instal·lacions que es poden millorar per reduir el 

nombre d’incidències de manteniment. 
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10.2.4. Els costos de manteniment. 

 

La maquinària industrial pot tenir uns costos molt diferents en funció de la 

indústria que ens trobem és per això que deixarem de banda la maquinària 

industrial i ens centrarem en els manteniment de l’edifici i de les instal·lacions. Es 

solen donar els preus en €/m2 i pràcticament podríem dir que costen el mateix 

per a totes 3 activitats. El que és interessant és conèixer la proporció de cost de 

cada tipus de manteniment i que es mira d’aproximar en la següent taula: 

Figura Nº15: Cost del manteniment normatiu i preven tiu mig en €/m2. 

 

Cal dir que en aquesta taula no s’han tingut en compte els costos de 

manteniment corrector, per tant aquests costos es refereixen manteniment 

normatiu i preventiu. S’ha fet així per que el manteniment corrector dependrà 

molt de la tipologia de l’edifici, la seva antiguitat, el seu ús i com s’ha gestionat el 

manteniment fins a l’actualitat. Això pot fer canviar molt la gràfica. 
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10.2.5. La Gestió energètica. 

 

És evident que en funció de l’ús de cada activitat, la grandària i la tipologia els 

consums energètics i costos pujaran. Convé doncs tenir un registre de consums 

energètics avui en dia, degut a cal conèixer els potencials d’estalvi de les 

instal·lacions. Això es degut a que en els últims anys s’ha de millorar l’eficiència 

energètica de les instal·lacions com a conseqüència de l’augment continuat dels 

costos energètics. 
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11. ESTUDI ECONÒMIC DE L’EMPRESA.  

En aquest apartat es demostrarà, tenint en compte les especificacions bàsiques 

del client, els costos de la gestió de projectes, obres i manteniment, i la previsió 

d’ingressos i costos de l’empresa, que aquesta pot ser viable econòmicament. 

 

11.1. Inversió Inicial per crear l’empresa.  

 

CONCEPTE 

 

UTS 

COST 

UNITARI(€) TOTAL 

Costos de permisos   12.000 

Llicència Activitats 1 3000  

Legalitzacions 1 6000  

Llicència obres. 1 3000  

Costos constitució  empresa   12.000 

Presentació de 3 possibles noms 

de l’empresa davant de notari. 

1 

4000  

Escriptura de constitució 1 6000  

Liquidació ITP 1 2500  

Inscripció en el registre mercantil. 1 5000  

Depòsits 1  15.000 

Lloguer local d’oficines. 1 15000  

Llicències informàtiques   10.000 

Office y Windows 1 3000  

Autocad 1 3000  

Antivirus 1 3000  

Altres programes. 1 1000  

Instal·lacions del local i reforma   22.200 

Baixa Tensió 1 10000  

Dades 1 1000  

Telefonia 1 700  

Climatització 1 1500  

Reforma local 1 10000  

Mobiliari i equips   9.200 

Taules i cadires despatxos. 1 1000  

Armaris arxivadors 1 1000  

Material oficina 1 1000  

Equips informàtics 1 6000  

Altres 1 200  

Taula Nº17: Inversió inicial per implantar l’empres a. 
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La inversió total  inicial haurà de ser de 80.400 €. A aquesta inversió se li afegirà 

un 10 % més per tenir alguna cosa de tresoreria durant l’any. Per tant podem 

dir que la inversió total a preveure inicialment pe r muntar l’empresa serà de 

88.440 €. 

 

11.1.1. Estructura financera inicial. 

 

S'ha previst una aportació del soci emprenedor d’aproximadament el 50% de la 

inversió necessària per a l'inici de l'activitat. L'aportació de capital serà a parts 

iguals amb les entitats bancàries que aportaran la resta del 50% que serà 

exigible a llarg i curt plaç. 

 

L'exigible a llarg termini procedirà d'un préstec bancari de 6 anys (és a dir 72 

períodes d'amortització) i l'exigible a curt termini procedirà d'un altre préstec 

bancari de 2 anys (24 períodes de facturació).  Els dos préstecs representen 

cadascun d’ells un 25% de l’inversió. 

 

11.1.2. Compte de resultats provisional dels primers 5 anys. 

 

Per a l'elaboració del compte de resultats ha de tenir-se en compte els costos de 

gestió de projectes, obres i manteniment ja exposats anteriorment en els aparats 

7, 8 i 9. És a dir en funció dels costos fixes de personal, materials, etc. deduirem 

la facturació mínima en encàrrecs que haurem de facturar per com a mínim 

pagar tots els costos fixes (sous, materials, gastos imprevistos, assessories, 

etc.). 

 

En el cas de l’àrea de projectes i obres, mitjançant la coeficientació de centres de 

cost, tenim que els costos d’aquesta àrea en funció dels sous dels integrants 

seran: 

 

PM = 40.000 euros bruts anuals 

3 Tècnics de grau mig = 3 x 21.000 euros bruts anuals 

Delineant = 21.000 euros bruts anuals. 

Total 124.000 euros bruts anuals. 

 

El comercial tindrà un sou fixa de 25.000 euros bruts més les comissions que el 

primer any no en cobrarà preveient que els primers clients els aporti el soci 

fundador. 
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En l’àrea de gestió de manteniment tindrem el cap i un tècnic per a la gestió del 

programa de manteniment GMAO = 40.000 + 21.000 = 61.000 euros bruts 

anuals. Aquesta àrea hem comentat anteriorment que s’ha de finançar en funció 

d’un percentatge del que li costa el manteniment al nostre client. Per exemple si 

a un client li costa la gestió del seu manteniment 100 euros, el cost del nostre 

servei el fixem en un 5% del que li costa al client inicialment. 

 

La resta de personal incloent el gerent tindran els següents sous: 

 

Gerent = 35.000 euros bruts anuals. 

 

Administratiu = 21.000 euros bruts anuals. 

 

Per calcular els costos fixes ho farem mitjançant la coeficientació de costos de 

l’apartat 8.4. És a dir multiplicarem per un coeficient µ  = 2 que farà incloure en 

els sous bruts dels treballadors els següents costos fixes: 

 

• Personal d’estructura. 

• Lloguer del Local 

• Gastos comercials 

• Materials d’oficina. 

• Impostos (IVA) 

• Temps per desplaçaments. 

• Hores perdudes o mortes. 

 

En total tindrem que anualment els costos fixes associats al treballadors per 

garantir els seus sous són: 

 

Gerència i administració = 112.000 euros bruts 

Projectes i obres = 250.000 euros bruts. 

Area de manteniment = 122.000 euros bruts 

Total = 484.000 euros bruts anuals. 
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“Segons les especificacions bàsiques que ens donarà el client tindrem en compte 

que els primers anys pràcticament no tindrem feina de gestió d’obres i projectes, 

és per això  que inicialment començarem només realitzant gestió de 

manteniment els 2 primers anys i només tenint el PM en l’àrea de projectes i 

obres. Una vegada consolidat això i en espera que el sector de la construcció i 

les activitats econòmiques tornin a reactivar-se al cap de 2 anys, al tercer 

esperem contractar un tècnic, al quart un altre i finalment al tercer any un altre 

tècnic per les diferents àrees de l’oficina tècnica de projectes i obres”. 

 

A banda d’aquests costos fixes tindrem el pagament dels dos crèdits: 

 

A curt termini, al 5% d’interès i a pagar en 2 anys 22.100 euros que és un 25% 

de la inversió. El primer any i el segon any es pagaria respectivament 11.050 

euros. 

 

El préstec a llarg termini és al 10% d’interès i a pagar en 5 anys 22.100 euros 

que és un 25% de l’inversió. Cada any es pagarà 3684 euros. 

 

En quant als costos variables: 

 

• Material i dietes. Es preveu un cost anual de 50.000 euros bruts màxim. 

 

• Visats. Es preveu un cost de 40.000 euros màxim. 

 

• I costos diversos de tresoreria = 2000 euros. 

 

Els interessos anuals de cada préstec serien: 

 

5% de 22.100 = 1.105 euros. 

10% de 22100 = 2.210 euros bruts. 

 

Amb aquestes dades i tenint en compte que els pròxims 2 anys 2011 i 2012 les 

previsions econòmiques seran molt dures hem previst la facturació mínima que 

ens ha de portar a pagar la gairebé totalitat dels préstecs en 5 anys i a tornar el 

capital social en 4 anys. Finalment preveiem que a l’últim any obtindrem 

beneficis. La taula amb els resultats previsonals es mostra en la pàgina següent: 
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 ANY 1 ANY 2 ANY 3 ANY 4 ANY 5 

FACTURACIÓ 480.000,00 500.000,00 540.000,00 560.000,00 610.000,00 

Previsió d'ingressos 
500.000,00 521.000,00 562.050,00 583.152,50 634.310,13 

Previsió descomptes 
-20.000,00 -21.000,00 -22.050,00 -23.152,50 -24.310,13 

TOTAL GASTOS FIXES - 358.000,00 - 358.000,00 - 400.000,00 - 442.000,00 - 484.000,00 

Personal de l'oficina. 
- 358.000,00 - 358.000,00 - 400.000,00 - 442.000,00 - 484.000,00 

TOTAL GASTOS VARIABLES - 106.434,00 - 111.034,00 - 104.814,00 - 109.885,50 - 115.210,58 

Material i dietes 
- 50.000,00 - 52.500,00 - 55.125,00 - 57.881,25 - 60.775,31 

Visats i costos de facturació 
- 40.000,00 - 42.000,00 - 44.100,00 - 46.305,00 - 48.620,25 

Costos variables de Tresoreria 
- 2.000,00 - 2.100,00 - 2.205,00 - 2.315,25 - 2.431,01 

Préstec a Curt termini 
- 11.050,00 - 11.050,00 0,00 - 0,00 0,00 

Préstec Llarg termini 
- 3.384,00 - 3.384,00 - 3.384,00 - 3.384,00 - 3.384,00 

BAII 15.566,00 30.966,00 35.186,00 8.114,50 10.789,43 

BAI 12.251,00 27.651,00 34.081,00 7.009,50 9.684,43 

Interès préstec curt termini 
-2.210,00 - 2.210,00 0,00 0,00 0,00 

Interès préstec llarg termini 
-1.105,00 - 1.105,00 - 1.105,00 - 1.105,00 - 1.105,00 

IMP. SOCIEDADES - 4.900,40 - 11.060,40 - 13.632,40 - 2.803,80 - 3.873,77 

BENEF. NETO 7.350,60 16.590,60 20.448,60 4.205,70 5.810,66 

Taula Nº18: Resultats previstos els primers 5 anys
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11.1.3. Balanços de situació previsionals anuals 

 

ANY 1 
Actiu 446.440 Passiu i PM 446.440 

Permisos de constitució, 
llicències 71.200,00 Capital Social 44.220,00 
Mobiliari i equips 9.200,00 Préstec l/p 22.110,00 
Actius professionals 358.000,00 Préstec c/p 22.110,00 
Tresoreria 8.040,00 Deutes Nomines i varis 358.000,00 

ANY 2 
Actiu 439.051 Passiu i PM 439.051 

Permisos de constitució, 
llicències 71.200,00 Capital Social 44.220,00 
Mobiliari i equips 9.200,00 Resultat any 1 7.350,60 
Actius professionals 358.000,00 Préstec l/p 18.425,00 
Tresoreria 651,00 Préstec c/p 11.055,00 
  Deutes Nomines i varis 358.000,00 

ANY 3 
Actiu 482.901 Passiu i PM 482.901 

Permisos de constitució, 
llicències 71.200,00 Capital Social 44.220,00 
Mobiliari i equips 9.200,00 Resultat any 1 7.350,60 
Actius professionals 400.000,00 Resultat any 2 16.590,60 
Tresoreria 2.501,00 Préstec l/p 14.740,00 
  Préstec c/p 0,00 
  Deutes Nomines i varis 400.000,00 

ANY 4 
Actiu 541.665 Passiu i PM 541.665 

Permisos de constitució, 
llicències 71.200,00 Capital Social 44.220,00 
Mobiliari i equips 9.200,00 Resultat any 1 7.350,60 
Actius professionals 442.000,00 Resultat any 2 16.590,60 
Tresoreria 19.265,00 Resultat any 3 20.448,60 
  Préstec l/p 11.055,00 
  Deutes Nomines i varis 442.000,00 

ANY 5 
Actiu 584.186 Passiu i PM 584.186 

Permisos de constitució, 
llicències 71.200,00 Capital Social 44.220,00 
Mobiliari i equips 9.200,00 Resultat any 1 7.350,60 
Actius professionals 484.000,00 Resultat any 2 16.590,60 
Tresoreria 19.786,00 Resultat any 3 20.448,60 
  Resultat any 4 4.205,70 
  Préstec l/p 7.370,00 
  Deutes Nomines i varis 484.000,00 

Taula Nº19: Balanç de situació dels primers 5 anys.  
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11.1.4. VAN, TIR i Playback. 
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VAN = Valor actual net 

A0 = Inversió inicial 

Cn=cobraments del període n 

Pn=Pagaments del període n 

K=taxa de descompte 

 

La diferencia entre cobraments i pagaments de cada període serà igual al 

resultat ja que considerarem que tot el que es fa en un periode es cobra el 

mateix any i tot el que encarreguem ho paguem el mateix any. A més tenim que 

tots els anys el resultat és benefici que sistematicament s’usarà per pagar el 

capital social. Tot el benefici de cada periode és líquid en diners. Hem considerat 

K=0,05=5%.  

 

Aplicant la fórmula anterior tenim que el VAN de la  inversió en 5 anys serà 

de 3.505,85€. Recuperarem la quasi totalitat de la inversió al quart any i 

obtindrem uns beneficis al cinquè any.  

 

El pay back serà quasi 4 anys ja que en el 4 period e haurem recuperat la 

pràctica totalitat de la inversió: 43.173,04 €, que  seran els diners que ens 

hauran retornat al periode 4, que és pràcticament l a inversió realitzada pel 

capital social: 44.220€. 

 

La TIR serà el valor de la taxa de retorn que farà que el valor del VAN al cap 

de 5 anys sigui zero. En aquest cas, per que el VAN  en l’any 5 sigui zero o 

pràcticament zero la TIR haurà de ser menor o igual  a un 8%. 
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11.2. Viabilitat tècnica i/o econòmica.  

 

En aquest punt es presentaran gràfics de la viabilitat tènico-econòmica del 

projecte en mode resum: 

 

Figura Nº16: Evolució de la facturació en els prime rs 5 anys. 

 

Figura Nº17: Evolució del resultat empresarial. 
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Com es pot observar el resultat canvia dràsticament de l’any 3 al 4. Això és 

degut a que aquest any es fitxen nous tècnics com a conseqüència d’un augment 

de la facturació que es preveu d’aquí a 2 anys i veient que gairebé tota la 

inversió al tercer any ja està gairebé tota retornada. 

 

Evolució dels actius. 

 

Al ser una oficina tècnica d’enginyeria no hi ha actius immobiliaris, atès que el 

local és de lloguer. Els principals actius són els propis treballadors i el valor és el 

que ens poden costar a l’any. A continuació l’evolució dels actius: 

 

Figura Nº18: Evolució dels actius. 

 

 

Com es pot veure, tot i que d’una manera molt lenta, l’empresa creix en actius, 

per tant cada any contractem nova gent. 
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Conclusions. 

 

Tot i que els primers anys i degut a la crisi econòmico-financera l’empresa no 

acabarà de tenir el creixement esperat ni tot el personal previst inicialment, es 

considera que és una empresa viable per que permet el pagament de sous i el 

retorn de l’inversió al cap de 4 anys d’iniciar l’activitat i té un creixement 

sostenible. 
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12. ANÀLISI DE LES IMPLICACIONS AMBIENTALS EN LA GE STIÓ. 

 

Les implicacions ambientals ambientals que es puguin donar a terme en la 

nostre empresa tenen un baix impacte ambiental, degut a que la pròpia activitat 

no genera abocaments, ni residus de consideració ni emissions de cap tipus. 

Això és degut a que la nostre activitat és purament d’oficina tècnica i no es duu a 

terme cap procés d’origen industrial. 

 

No obstant en aquest apartat sí que es descriurà de manera genèrica què i quins 

punts s’ha de justificar dels principals vectors ambientals en qualsevol projecte o 

en la gestió de serveis i de manteniment que es vulgui aplicar en qualsevol 

edifici. 

 

12.1. Objecte del projecte i normativa d’aplicació.  

 

Primerament és necessari definir quin és l’objectiu del projecte i quines són les 

seves implicacions i afectacions medi ambiental. 

 

És imprescindible tenir un llistat de la normativa d’aplicació medi ambiental 

(annex IV del present PFC). 

 

12.2. Descripció de l’activitat.  

 

Rau en aquest apartat la descripció de tots els processos de l’activitat objecte del 

projecte i totes les implicacions medi ambientals dels processos: generació de 

residus, soroll, abocaments d’aigües, emissions gasoses i les seves 

quantificacions. 

 

També se sol classificar l’activitat dins d’una classificació d’activitats 

potencialment nocives que marca la normativa d’aplicació, en aquest cas la 

recent Llei de Prevenció i Control Ambiental d’activitats (PCAA). 

 

12.3. Característiques del sòl on es troba la activ itat.  

 

La descripció del sol la podem buscar mitjançant la informació de l’institut 

cartogràfic de Catalunya i serà important per conèixer si en el sol on es pretén 

projectar l’activitat hi poden haver filtracions de residus i d’aigües residuals. Així 

com aquests en cas que succeeixin poden afectar el medi natural. Convé saber 

la proximitat de l’activitat a parcs naturals i zones protegides. 
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12.4. Descripció de les instal·lacions.  

 

Descripció de les instal·lacions que siguin potencialment contaminadores del 

medi natural. Alguns exemples: 

 

• Refrigeració amb amoníac. 

 

• Ús de gasos CFC o tòxics. 

 

• Plantes de tractament d’aigua. 

 

• Instal·lacions amb alts consums energètics. 

 

• Etc. 

 

12.5. Dades energètiques.  

 

En aquest apartat convé saber totes les fonts d’energia que es generen a l’edifici 

ja siguin renovables o no, conèixer els seus punts d’abastiment, potències, 

consums, etc. De: 

• Electricitat. 

• Gas 

• Combustible. 

• Energia solar tèrmica, fotovoltaica, geològica, etc. 

 

Convindrà realitzar i tenir un estudi d’eficiència energètica de l’edifici o una 

auditoria en el cas de manteniment. 
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12.6. Medi Potencialment afectat.  

 

Descriure quines són les activitats que danyen el medi ambient dels edificis i els 

motius: 

 

• Els residus Generats: descripció de si els edificis generen residus 

especials o no, com es gestionen (a través d’un gestor autoritzat o bé en 

un punt verd municipal, etc.). 

 

• Les Emissions difuses de gasos: descripció de totes aquelles emissions 

de gasos que provenen dels vehicles, de vapors industrials, de cuines, 

xemeneies, etc. 

 

• Les Aigües residuals: descriure el tipus d’abocaments d’aigües, el seu 

origen, la seva composició, el seu tractament i els punts d’abocament. 

 

• Els sorolls i Vibracions: quantificació del soroll generat en els edificis i 

justificació del seu compliment amb les ordenances municipals, 

autonòmiques i estatals. 

 
12.7. Capacitat i vulnerabilitat del territori  

 

Rau en aquest apartat descriure l’estat de contaminació del territori abans de que 

s’implanti l’activitat i fins a quins límits pot suportar l’ecosistema de l’impacta de 

l’home.  

 

 

12.8. Matèries primeres, producció i procés industr ial.  

     

Descripció qualitativa i quantitativa de les matèries primeres que consumeix 

l’activitat. 

         

12.9. Flora i fauna.  

 

Descripció de l’ecosistema natural que envolta l’activitat. 

 



 

Pàgina 109 

 

13. CONCLUSIONS DE L’ESTUDI.  

 

Per tal de resumir el treball i per que el client que vulgui implantar l’empresa 

segons el projecte podem concloure que: 

 

• La gestió de projectes i obres en l’actualitat no pot ser viable únicament 

per causa de la greu crisi econòmica que afecta el sector de la 

construcció, és per això que durant el primers 2 o 3 anys l’oficina tèncica 

d’enginyeria ha de ser viable mitjançant l’àrea de manteniment. 

 

• Durant els primers anys els encàrrecs de projectes i la gestió d’obres 

hauran de provindre de la gestió del manteniment. 

 

• L’àrea de manteniment és viable amb el personal descrit en l’estudi 

sempre i quant gestioni el manteniment normatiu i preventiu d’una 

superfície d’edificis igual o superior al 18.000 m2 edificats.  Això és degut 

a que els costos fixes de l’àrea de manteniment són de 122.000 euros 

(personal, materials, etc.). Aquest ha de ser entre un 5 i 10% del cost del 

manteniment dels clients. Suposant un mínim de facturació d’un 5% i que 

el cost del manteniment per metre quadrat són uns 7 euros tindrem que la 

superfíci mínima a mantenir dels nostres clients ha de ser de 350.000 

metres quadrats aproximadament. 

 

• La inversió inicial per implantar l’empresa d’enginyeria serà de 88.440 

euros dels quals un 50% són capital social i la resta seran crèdits 

d’entitats bancàries. La inversió del capital social es recupera als 4 anys i 

els crèdits es paguen en la seva totalitat al cap de 6 anys. 

 

• El pressupost d’aquest estudi és de 21.576,00 euros inclòs l’IVA segons 

es detalla en el document nº2 del present estudi. 
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14. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA CONSULTADA.  

 

14.1. Normativa tècnica.  

 

Consultar l’annex IV del present PFC. 

 

14.2. Buscadors d’informació més consultats.  

 

- Catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC)(2005, 25 de 

setembre ). Catàleg de Biblioteques de les universitats de Catalunya [en línia] 

Dades consultables en l’apartat Catàleg, opció : cerca CCUC de la web, URL 

<http://bibliotecnica.upc.es/.> Actualització diària. 

 

- Universitat Politècnica de Catalunya. (UPC). Biblioteca. (2005, 25 de setembre) 

Catàleg de Biblioteques de la UPC. [en línia]. Dades consultables en l’apartat 

Catàleg, opció : UPC cerca  de la web, URL <http://bibliotecnica.upc.es/.> 

Actualització diària. 

 

- Xarxa de Biblioteques Universitàries( REBIUN). (2005, 25 de setembre ). 

Catàleg de Biblioteques REBIUN. [en línia]. Dades consultables en l’apartat : 

cercar informació, catàleg REBIUN en línia de la web, URL< 

http://bibliotecnica.upc.es/. > Actualització sis cops a l’any. També localitzable en 

la web, URL < http://www.uma.es/rebiun/.> Actualització sis cops a l’any. 

 

- Universitat Politècnica de Catalunya. (UPC). Biblioteca. (2005, 25 de setembre 

). Bases de Dades especialitzades de la UPC. [en línia]. Dades consultables en 

l’apartat : Bases de dades o bé matèries de la web, URL 

<http://bibliotecnica.upc.es/.> Actualització diària. 

 
- Cercadors de usos habituals per Internet. (2005, 25 de setembre ). [en línia]. 

Webs :GOOGLE <http://www.google.es/>,  YAHOO <http://people.yahoo.com/>, 

ALLONESEARCH, <http://www.allonesearch.com/all1srch.html>  , ALTAVISTA 

<http://www.altavista.com/> . 
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14.3. Webgrafia consultada.  

 

-   Wikipèdia, l’enciclopèdia Lliure. Redactor/escritors : Internautes de tot el món.  

[localitzat en http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:D%C3%ADa_de_Wikipedia]. 

Actualització diària. 

 

- Fundació Privada de l’Institut de Tecnologia de Catalunya: ITEC. 

Redactor/escriptors: Tècnics del centre Tecnològic de la construcció. [localitzat 

en http://www.itec.es/default.asp]. Actualització diària. 

 

- Gestió d’Infraestructures Societat Anònima Unipersonal GISA. 

Redactor/escriptors: Tècnics de l’administració pública i de la la Generalitat. 

[lweb 

http://www.gisa.cat/gisa/servlet/SetLanguage?langid=1&currentURL=/servlet/Ho

me?company=1]. Actualització periòdica. 

 

- Generalitat de Catalunya: web del Gencat. Redactor/escriptors: Tècnics de 

l’administració pública de Catalunya. [lloc web: http://www.gencat.cat/ ]. 

Actualització diària. 

 

- Col·legi oficial d’enginyers tècnics Industrials de Barcelona: CETIB. 

Redactors/escriptors: Servei Tècnic del CETIB. [lloc web: http://www.cetib.cat/ ]. 

Actualització periòdica. 

 

-  Col·legi Oficial d’Enginyer Industrials de Catalunya: COEIC. 

Redactors/escriptors: Servei Tècnic del COEIC. [lloc web: 

http://www.eic.cat/wps/portal/Portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0

os3hnd0cPE3MfAwMLcw83AyNzE0_jMC8DQwMDA_1wkA6zeAMcwNFA388jPz

dVvyA7rxwAqlxglg!!/dl3/d3/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBL1lCUmZ3QSEhL2N

h/ ]. Actualització periòdica. 
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14.4. Software Tècnic consultat.  

 
- Nom: PRISMA@NET. Tipus de software: Comunicació d’incidències de 

manteniment en edificis via aplicatiu web. És un aplicatiu per a la gestió de 

manteniment corrector en edificis. Empresa : Girona. [lloc web: 

http://212.55.31.205/ ]. Actualitzacions desconegudes. 

 

- Nom: PRISMA II avanzado. Tipus de software: Comunicació d’incidències de 

manteniment en edificis via aplicatiu web, gestió d’actius dels edificis, gestió 

energètica, gestió de manteniment normatiu i preventiu, gestió de predictiu, etc. 

És un aplicatiu per a la gestió de manteniment integral en edificis. Empresa : 

SISTEPLANT. [lloc web: 

http://prisma.sisteplant.com/Prisma/Introduction/tabid/153/Default.aspx].Actualitz

acions desconegudes. 

 

-  Nom: DICPLA. Tipus de software: Comunicació d’incidències de manteniment 

en edificis via aplicatiu web, gestió d’actius dels edificis, gestió energètica, gestió 

de manteniment normatiu i preventiu, gestió de predictiu, etc. És un aplicatiu per 

a la gestió de manteniment integral en edificis. Empresa : SISTEPLANT. [lloc 

web: 

http://prisma.sisteplant.com/Prisma/Introduction/tabid/153/Default.aspx].Actualitz

acions desconegudes. 

 

-  Nom: FAMA SYSTEMS. Tipus de software: Comunicació d’incidències de 

manteniment en edificis via explicatiu web, gestió d’actius dels edificis, gestió 

energètica, gestió de manteniment normatiu i preventiu, gestió de predictiu, etc. 

És un aplicatiu per a la gestió de manteniment integral en edificis. Empresa : 

FAMA SYSTEMS. [lloc web: www.fama-systems.com ].Actualitzacions 

desconegudes. 

 

-  Nom: GANT PROJECT. Tipus de software: aplicatiu per a la confecció de 

planing de gestió de projectes amb diagrames de GANT i PERT. Empresa: 

Programari Lliure. [lloc web: www.ganttproject.biz].Actualitzacions 

desconegudes. 
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