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RREESSUUMM  
La realització d’aquest projecte, té com a finalitat oferir una visió completa d’una execució 
en una obra de rehabilitació, aplicant un model de gestió que incorpora la figura emergent 
del Construction Manager (CM). 
 
La gestió de la obra és total, amb una rehabilitació d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres 
per ús final de venda al públic i amb una fase del 60% aproximadament d’edifici executat 
en anterior promotor, fins a la seva finalització de la obra al 100%. 
 
El projecte consta de tres documents, el primer és la part central, el segon els annexes 
corresponents als punts desenvolupats al primer document. Tanmateix, s’adjunta al final 
com a tercer document un cd  amb tota la informació en pdf. 
 
El document central disposa d’un guió de tots els punts fonamentals, que formen part de 
la evolució general en l’execució de la obra. En cada apartat l’objectiu és donar tota la 
màxima informació amb una vessant teòrica per contrastar amb la realitat aplicada en 
obra, amb especial èmfasi en cada punt d’unes conclusions que s’extreuen. Es marca 
una pauta per transmetre la informació amb un format molt visual i amb ús de quadres 
resum de part teòrica i pràctica; la idea és garantir una visió clara i entenedora per a 
qualsevol professional tècnic, on es manté, amb una explicació detallada de gràfics, 
quadres (format Excel, documents en plantilles personalitzades en Word, fotografies,..) i 
altres documents per facilitar la comprensió de l’objectiu de la gestió integrada com a CM. 
 
El segon document, conté els annexes de tots els punts desenvolupats en el document 
base, amb un grau d’exposició més detallat. El tercer document conté el cd. 
 
Des del punt de vista personal, s’ha aconseguit un doble resultat, on ha estat un repte 
realitzar i donar format en aquest projecte, i ser a la vegada, la primera obra realitzada 
com a professional lliberal exercint pròpiament com a CM. Cal donar singularitat a 
l’aplicació real d’un sistema de gestió, on personalment hi crec (sistema 
d’estandardització) com a possible alternativa i  millor funcionament respecte mètodes 
tradicionals, i permetre en el temps actuals de marc de crisi Inmobiliaria a que estem 
sotmesos, on és fonamental avui en dia, reinventar-se per millorar i innovar la gestió de la 
construcció. Cal aprendre dels errors del passat per millorar en el present immediat i 
garantir el futur. 
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1 INTRODUCCIÓ 

 
Aquest Projecte Final de Grau en Enginyeria de la Edificació, ha estat realitzat per la 
alumna Silvia Rovira Eroles, dirigit i coordinat per la Núria Casquero Modrego, del 
Departament de Construccions Arquitectòniques II de la EPSEB, per la convocatòria del 
mes d’Octubre de 2011. 

1.1. Objectius del PFG 

Finalitat que el client, el promotor, aconsegueixi un producte (vivendes) amb un preu 
ajustat amb bones qualitats. S’obtè amb un sistema de gestió directe anomenat 
management, on permet un control paral-lel entre projecte-obra, dins d’un plaç comprimit 
per complir el pressupost estimat inicialment. 

 

1.2. Definició de Construction Management 

 
Les funcions de management constitueixen una de les noves perspectives de futur per als 
professionals del sector immobiliari i de la construcció, que permet amb unes noves 
tècniques de gestió de l’obra poder ser uns factor clau per facilitar l'evolució del sector cap 
a una millora de la competitivitat i de la qualitat dels productes immobiliaris. 
 
El sector de la construcció, dins el complex marc actual de crisi econòmica Inmobiliaria i 
financera, necessita adaptar-se als canvis amb una gestió més eficient i millorar la 
competitivitat.  
 
Que està canviant en el sector de la construcció? 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
                       ? 

 
Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 
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Actualment, cada obra és un prototipus amb una gestió difícil, amb demanda de 
qualificació i necessitat de recursos, basat en unes empreses constructores tipus PIMES, 
mercat de competència il·limitada, amb gran diversitat d’agents implicats en tot el procés 
constructiu, subcontractació en cadena (factor de risc i de baixa qualitat), poca 
coordinació i col·laboració entre agents, origina un factor clau per innovar noves figures i 
garantir una millor gestió en tot el procés d’inici i final de projecte i execució d’obra. D’aquí 
la necessitat, d’adaptar les tendències a nivell europeu, on en el Regne Unit, té la 
tendència del contracte de projecte i obra, es busca la participació de contractistes i 
industrials en el desenvolupament del projecte d’execució; a França, on la tendència a 
convertir un agent en el responsable de la globalitat del procés (Contractes separats), i a 
Espanya, té el creixent protagonisme del promotor com agent bàsic. 
 
Actualment, el management, tant project manager com construction manager, ha sigut 
una imperativa en l’àrea de la construcció degut a la complexitat i magnitud dels seus 
projectes, on han sigut precisament, els membres de l’industria de la construcció, que es 
fan començar a impulsar fortament a la ‘professionalització’ d’aquesta disciplina. 
Històricament les principals característiques del management a Espanya són els 
següents: 

1. Inici en la dècada dels anys 80 
2. Demanda per part d’empreses estrangeres 
3. Gran creixement en la dècada dels anys 90 
4. Consolidació a partir de l’any 2000 
5. Creixement any 2000-2005 al 18% 
6. Creixement any 2005-2007 al 12% 
7. Creixement any 2008-actualitat al 8% 

 
Les figures emergents, amb origen anglosaxó, es divideixen en diferents noms segons els 
processos de producció: 

 Processos de producció temporal en vinculació en emplaçament: dins la 
promoció Inmobiliaria, el Project Manager, (gestor de projecte) on gestiona tota 
la promoció, disseny i execució i el Construction Manager, (gestor de la 
construcció) que gestiona part del disseny i execució. 

 Processos de producció continua en vinculació en emplaçament: dins la gestió 
de patrimoni immobiliari, el Facilities Manager, (gestor d’instal·lacions) on 
gestiona tota la gestió i explotació amb manteniment. 

 Processos de fabricació industrial en vinculació en emplaçament: recurs no 
explotat actualment i sense nom. 

 
El Construction management avui en dia, hi ha moltes més oportunitats fora del marc 
regulat de les professions que dins, on cal actualitzar els coneixements constantment. 
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Dins el món de necessitat de reinventar-se i ajustar costos per la situació econòmica, a 
Espanya és un professional de figura emergent amb un bon procés de futur, amb ideal 
d’incorporació de les noves tecnologies dins el sector per guanyar una bona posició en el 
mercat laboral. Bàsicament unifica el projecte que executava un sol constructor, amb una 
prolongació de fase de disseny, que és la menys costosa, i escurça la fase de 
construcció, aconseguint una forma clara la reducció de costos, gestió més eficient de 
recursos, bon control de costos i compliment dels plaços del projecte, sense importar el 
increment del benefici. Aquest fet s’aconsegueix amb la gerència integrada de projectes, 
on el client passa a ser un receptor experimentat amb el control real del seu projecte, tant 
en procés de disseny com el de construcció. 
 
El seu objectiu és establir les competències necessàries per desenvolupar correctament 
aquestes funcions, d’acord amb els requeriments de la demanda del sector i les 
empreses. Amb aquesta metodologia el Construction Manager assumeix el risc amb els 
seus clients amb diverses modalitats de vinculació a resultat, per garantir el compliment 
d'objectius. A diferència, del que pot ser una figura molt semblant, al cap d’obra d’una 
empresa constructora, el risc és per la empresa constructora i els beneficis tots són per la 
mateixa empresa, sense consideració al client final (amb increment de costos, preus 
contradictoris, certificacions amb controls amidaments,..). 
 

1.3. Definició de  funcions 

 
Les funcions que realitza a mode de descripció general com a Construction Manager, 
CM, es poden enumerar a continuació: 

 Planificació Estratègica del Projecte. 
 Organitzar i dirigir l'implementar controls de projecte i obra, la definició de rols i 

responsabilitats, dirigir el desenvolupament de protocols de comunicació i les 
disputes de construcció. 

 Analitza les modalitats més adequades de contractació de les obres : gerència de 
contractes, Estratègies i criteris de contractació amb el seu seguiment, compres, 
Organització de plecs licitatoris i licitacions amb el seu marc legal per les 
adjudicacions d’empreses. Preparació de documents necessaris per petició 
d’ofertes i realització de comparatius, com en contractació  (estudi de contractes, 
penalitzacions en cas de demora, etc). Contractació en nom i per compte del client 
en la totalitat d’empreses constructores i instal·ladores necessàries per la 
realització de la obra, amb decisió consensuada per el promotor. 

 L’objectiu d’aquesta gestió és la disgregació de les partides de compres, per que 
el client tingui el millor estalvi econòmic (lloguer maquinària, totxanes, ciment, etc). 
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 Gestió econòmica de l’execució de la obra: revisió de certificacions i factures 
segons unitats executades realment, control de les possibles desviacions 
econòmiques de les obres i mesures correctives en obra, estudi de les previsions 
de pagaments, seguiment del pla d'inversions i certificacions, seguiment del pla de 
mesures i assajos, Negociació d'economies i excessos, Liquidació final de costos. 
Assistència tant en la negociació (plaços inici i finalització, formes de pagament, 
etc). Compromís contractual sobre el preu de la obra final, assumint el sobrecost i 
compartint els estalvis (Preu Màxim Garantit GMP) 

 Gestió del Temps: planifica totes les accions amb el control d’avanç d’obres. 
Assessoria en la planificació i gestió en la obra.  

 Gestió de la Seguretat i salut en obra i compliment de mesures Medi Ambientals. 
 Organitza i lidera la gestió de l’equip de gestió de projectes i construcció i direcció 

dels grups de treball, durant tota l'execució. Aquest control inclou no només 
l'observació del compliment de metes, sinó l'elecció dels cursos d'acció desitjables 
i la correcció de desviaments. Incorporat de manera primerenca als projectes, 
realitza durant tot el procés tasques de Value Engineering tendents a augmentar 
valor i reduir costos, identificant àrees d'oportunitat. Implica coordinar els treballs 
implicats en la realització de tots els treballs necessaris per la construcció (sense 
assumir cap participació en l’execució material de la mateixa). 

 Control global de qualitat, Verificació d'entregues provisories, Generació de 
manuals d'operació i manteniment, Seguiment de tasques de completar i 
administració de garanties, Gestió de habilitacions i tràmits finals i verificació 
d’entregues definitives 

 
Planificar, controlar, mesurar, verificar, i de fer falta. El Construction Manager (CM) és el 
responsable que les obres es realitzin de manera segura, fiable, previsible, i amb ple 
compliment de tots els objectius. Per a això, CM realitza una sèrie d'activitats durant tot el 
procés constructiu, integrant als equips de projecte amb sentit anticipatori i assegurant el 
resultat final.  
 
La Direcció integrada de Construcció, té com a objectiu dotar al promotor de recursos 
externs professionals necessaris per al control directe de la obra, i aconseguir els 
objectius establerts per el client. 
 
Què és la Gestió de la Construcció? 
 
Gestió de la Construcció és una pràctica de gestió professional que consisteix en una 
sèrie de serveis aplicats a projectes de construcció i programes a través de la planificació, 
disseny, construcció i les fases posteriors a la construcció per tal d'assolir els objectius 
del projecte, incloent la gestió de la qualitat, cost i temps. 
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S’entén com un procés de lliurament creada específicament per fomentar la realització 
reeixida de projectes de capital per als propietaris, com és el cas, d’un anterior promotor 
que en la anteriorment es dedicava a la construcció de naus industrials i degut la gran 
crisis econòmica del sector, es diversifica i canvia del sector terciari al sector residencial 
amb un ajust de preus i  considerant en aquest sistema de gestió de la construcció amb 
management, per evitar sobrecostos en empresa constructora i permetre una millor 
flexibilitat de projecte, obra on decidir acabats finals sempre amb un objectiu límit 
econòmic i relatiu al plaç de la obra. Inclou el fet de tenir un gestió del Projecte de 
Construcció amb una partició parcial de les llicències d’obres, com és el fet, de demanar 
en aquesta obra, 2 llicències, 1 per reforma edifici parcial (obtenció el 25 de Gener de 
2011) i altre llicència amb més demora (1 d’Abril de 2011), per la remunta en planta 
coberta per ampliació de vivenda i traster en coberta de planta baixa. Fet que aplica el dia 
a dia la planificació, coordinació i control d'un projecte a partir d'una ordre de procedir al 
projecte de tancament.  
 

1.4. Diferència de models tradicionals respecte el model amb  Management 

 
Per a molts promotors, el model tradicional comença a ser poc operatiu. Aquesta situació 
es deriva als nous canvis que s’estan produint en el model de gestió. La gestió del procés 
immobiliari requereix: una estratègia i un model d’organització de la producció. D’aquí  es 
deriva al nou model de Management, amb noves exigències als agents amb: 

 Major especialització. 
 Major preocupació per la qualitat del producte o del servei. 
 Flexibilitat per treballar en equips multidisciplinars i multi empresarials. 
 Integració en els nous models de gestió del procés. 

Amb  una nova manera de gestionar: 
 La necessitat de direcció única i coordinació s’està traduint en una diversitat de 

models de gestió. 
 Les relacions entre els agents són cada dia més complexes. 
 El sistema de subcontractació s’ha generalitzat. 
 Apareixen nous perfils professionals en el camp del “management”. 
 Major flexibilització dels esquemes competencials de les professions tradicionals. 

 
Les avantatges que trobem amb la gerència en la construcció o CM podem resumir en: 

1. Diversifica el risc de la obra 
2. Producte d’estalvi en la contractació, redueix notablement els costos de la 

inversió total, realització o, en el seu cas supervisant el projecte, evitant 
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incidències, minimitzant riscos i controlant tots els processos, amb serietat i 
transparència. 

3. Flexibilitat per introduir despeses 
4. Major control de la propietat 
5. Gestió directe de la obra (reducció de coeficients de pas) 
6. Autofinanciació a partir de la obra, retribució a partir de la pròpia gestió integrada 

en els resultats de la obra. Permet al client no tenir una despesa fixa dels 
professionals necessaris en plantilla. 

7. Defensa els interessos i la imatge del client front a tercers, amb un valor afegit 
per aquest. Compromès en la seva inversió, concep cada projecte com únic i 
dedica els recursos i esforços necessaris. 

8. Dóna la garantia de resolució i gestió de qualsevol problema tècnica de manera 
que la obra pot seguir sense problemes. 

9. Contribueix a generar know-how en el personal del client, amb la assessoria i 
formació impartida durant la obra 

 
Però esta clar, que aquesta modalitat, que és la forma més avançada i eficaç de 
realització de les obres en el món de la construcció actual, té també algunes 
desavantatges en comparació en la modalitat del sistema tradicional mitjançant empresa 
constructora com les següents: 

1. Els riscos de la construcció els assumeix el promotor 
2. La contractació per lots requereix major coordinació i administració interna 
3. Es pot confondre en ser una empresa contractista 

Model tradicional previst amb un promotor que contracta a un projectista i a una direcció 
facultativa per direcció d’obra, formada per professionals lliberals (arquitecte i arquitecte 
tècnic) , i una empresa constructora que executa la obra, sota un control d’auditoria per 
revisió de les feines executades. 

 
            Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 
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A diferència, el model productiu de Project Manager, on  el promotor contracta a un project 
manager, que gestiona un equip pluridisciplinar format per projectista i Direcció Facultativa, 
on representa a la propietat, amb la execució de la obra per part d’una empresa constructora 
que a un nivell general una empresa de control revisa les actuacions de totes les parts. 
 

 
                  Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 

 
Amb un model productiu de Project Manager i Construction Manager, és el model més 
complet i adaptat bàsicament per a obres de volum molt gran i gestió complexa, amb un 
factor determinant per el promotor de contractació de project i construction com a 
representant de la propietat, amb una gestió de projecte, direcció obra i execució d’obra, tot 
revisat per una empresa de control. 

  

 
          Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 
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1.5. Elecció amb el model de Construction  Management (CM) 

 

El model escollit per aquesta obra, és un model productiu amb Construction Management 
(CM), amb un promotor que contracta un projectista i part integrant de la Direcció 
Facultativa (arquitecte) i al Construction manager per gestionar part del projecte i 
intervenció en disseny per millora a la gestió final de la obra, amb una supervisió de la 
entitat de control en totes les parts. Model molt similar al anterior amb PM+CM, però enlloc 
de PM utilitza la contractació directe d’arquitectes per projectista i direcció obra. 
 
Amb els quadres, es detecta, una certa similitud de tasques, entre un constructor i un 
Construction manager, tot i que tenen missions molt diferents com són: 

 Missió del Constructor és el negoci en coordinar contractes per vendre un producte a 
un preu superior al cost, amb el que comporta fabricar un producte en el termini 
previst, sense costos addicionals i amb una qualitat correcte. 

 Missió del Construction Manager és el negoci en liderar l’execució d'un producte 
immobiliari, desenvolupant tot allò que comporta la planificació i el control de l’obra, 
contractant i coordinant a tots els agents implicats, des del començament fins al final, 
amb l'únic propòsit de satisfer els requeriments del client a fi que el projecte quedi 
acabat en el termini previst, sense costos addicionals i amb una qualitat correcte. 

 
Per tant, s’entén el CM com un professional lliberal o dins d’una empresa dins el camp del 
management, que factura amb uns honoraris professionals, sense estar dins la plantilla o 
supeditada dins una empresa constructora. Com és el cas que s’argumenta, on 
prèviament a realització de les feines es desenvolupen uns honoraris professionals per 
exercir i quines funcions es contracten. I en funció de la modalitat de contractació, pot 
assumir si hi ha un sobrecost al final de la obra no previst, adopta aquest risc amb 
penalitzacions de part dels honoraris pactats. 
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                Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 
 
 

A continuació, un quadre representatiu de les equivalències i diferències entre cap d’obra i 
CM: 

 
                  Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 

 



 15                                                    CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN                              
 

Silvia Rovira Eroles 

2 AUDITORIA DEL PROJECTE I VIABILITAT ECONÒMICA 
 

2.1 Objectius 
 

 Conèixer els factors de risc existents en el procés de construcció, per tal de 
realitzar una avaluació que permeti definir mesures preventives i/o correctores,  
objectius i estratègies que permetin prendre decisions per evitar conflictes que 
puguin afectar el correcte desenvolupament del procés. 

 Objectiu principal és la búsqueda de coherència tècnica, econòmica i documental. 
 

La consecució d’aquest objectiu implica uns procediments per el seu compliment: 
 Saber analitzar la documentació del projecte, fixar objectius i realitzar el control del 

projecte per executar-lo a l’obra. 
 Els sistemes de predimensionat. Controls i verificacions. Presa de decisions. 

 

2.2 Auditoria del projecte 
 
En aquest apartat, s’inclou la part de la auditoria, revisió i anàlisi del projecte, amb els 
següents procediments:  

 Check-list del projecte 
 Serveis del construction management (CM) 
 Tendències de futur del CM 
 La figura del CM 

 
El professional encarregat de la construcció (CM) ofereix un equilibri de coneixements 
que es presta a la gestió eficaç de totes les facetes del procés de lliurament (el terreny 
seleccionat o edifici per rehabilitar, la viabilitat, el concepte inicial, planificació, disseny, 
construcció, etc) eliminant la necessitat de retenir a les persones en el pressupost del 
projecte per a l'assignació de tasques en compartiments. Amb la participació del CM de 
les primeres etapes d'un projecte, el propietari maximitza les seves possibilitats 
d'aconseguir un disseny adaptat i lliure de problemes i el procés de construcció que 
segurament va a complir amb els requisits del propietari / usuari final. Aquest punt 
s’aconsegueix amb el compliment de les seves funcions com la responsabilitat de 
producció en la obra, control del projecte executiu, pressupost objectiu, contractació i 
coordinació dels diversos industrials, on ha de liderar i conduir els equips que hi 
intervenen durant el procés per tal que es compleixi el termini previst de lliurament de 
l’obra; per el que implica un control dels costos per assegurar que es respectaran les 
qualitats previstes i el pressupost fixat. 
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La gestió integral de totes les etapes del projecte, començant amb el concepte original i 
definició del projecte, s'obté el major benefici possible als propietaris de Gestió de la 
Construcció, on pot assegurar el resultat del millor projecte reflexat en la obra, amb un 
pre-disseny efectuar el millor projecte amb un cost assumible, per prevenir possibles 
descontrols econòmics dins la fase de disseny, i garantir un control de costos i valor final 
de qualitat segons exigeix el promotor, sempre amb la idea del producte ofert sigui el 
millor per al client potencial final (venda de pisos amb preu raonable i qualitats molt 
correctes). 

 
En el nostre cas, la documentació exigida és una documentació prèvia amb avantprojecte 
i projecte bàsic (necessari per obtenir llicència obres), i posteriorment es desenvolupa en 
obra la part executiva (detalls constructius,..). Es va esquematitzar per avançar en 
planning de la obra en obtenció de 2 llicències independents, amb la primera llicència 
obra  hi havia un desfase aproximat en 1 mes es realitzava el projecte executiu respecte 
la obra, fet molt similar en l’altre llicència respecte avanç de la obra. 

 
CHECK-LIST DEL PROJECTE 
Anteriorment, es realitza un recopilatori de tota la informació facilitada per anteriors tècnics, 
per estudi i valoració de l’abast d’actuació. Tot aquest estudi, realitza i força a obtenir un 
avantprojecte de les idees noves de redistribució respecte la informació facilitada 
(possibles millores i canvis respecte projecte anterior amb la idea del compliment del 
predimensionat de costos establert).  
 
En antecedents de l’edifici, es pot determinar que va ser comprat per anterior promotor 
l’any 2005, on es van iniciar les obres i van concloure amb un concurs d’acreedors (antiga 
suspensió de pagaments) al promotor a finals de l’any 2008. Es va quedar l’edifici mig 
executat en un porcentatge del 65 % aproximadament, la Entitat Bancària (Entitat 
Bancària), on el desembre de 2010 va ser adquirida per el nou promotor, AC SL a la 
entitat, amb el compromís de garantir l’Auditòria mensual per revisió i control de la 
certificació. Finalment, es van concretar la gestió amb Construction Management el 3 de 
gener de 2011 i es decideix definir part dels arquitectes adjudicats realitzar un projecte per 
obtenció llicència per reforma de l’edifici el 25 de gener de 2011, mentres es realitzava el 
procés de neteja de l’edifici. Durant aquest temps es va determinar totes les mesures de 
predimensionats, qualitats de materials i control pressupostari amb licitació de contractes.  
  
En la fase inicial de definició d’acabats i elements per intervenir en el projecte, s’adopta la 
idea de realitzar el projecte en 2 fases, per guanyar temps en execució en obra i realització 
de projecte, ja que la fase 1 (gener 2011) permet una intervenció parcial de tot l’edifici, amb 
algun canvi de distribució en algunes dependències, amb el que permet acabar de definir 
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acabats i materials i posterior fase 2 (abril 2011) per intervenció en fase de remunta en la 
coberta, per convertir en els 2 pisos de planta 3ª en àtics amb unes golfes en coberta i 
projectar uns trasters en el pati de la planta baixa per els 2 pisos dúplex de planta baixa. Cal 
en la operació de compra edifici, definir nivell d’obra realitzada i definicions d’acabat en 
predimensionat per saber quines partides adoptar. 
 
En fase de projecte bàsic, es controla la redistribució en planta de l’edifici actual, per 
mantenir al màxim les distribucions amb la mínima afectació possible, només per millora 
substancial de cada pis plantejat.  
 
Una vegada està centrada la temàtica d’afectació, es centra el pla d’actuació en temes de 
reforç estructural (obertura de més forat en el montacotxes, obertura forat per connexió de 
forjat a coberta,..), es conclou amb designació de temes d’acabats i nivells de qualitat, per 
obtenir un correcte estudi de viabilitat i marcatge d’estàndards. La idea inicial era uns 
paràmetres d’acabats de gama mitja, amb intervenció puntual en estructura com el 
montacotxes, i en la fase 2 d’obertura i reforç de sostre per remunta. Tota aquesta 
intervenció amb models acabats es van realitzar visites a diferents industrials, selecció de 
materials i tancament d’idees per part de promotor, arquitectes i jo mateixa. Evidentment, hi 
ha diversitat d’opinions i s’estudiava per millor opció per venda a públic i intentar eliminar 
partides ‘excessivament cares’ com exemple: enrajolat que es va adoptar a substituir 
l’actual amb una rajola ceràmica esmaltada enlloc dels arquitectes que volien la porcel-
lànica rectificada. Finalment el promotor adopta la via de límit econòmic per la zona i les 
idees inicials. Tota aquesta consecució de punts, es van tenir en compte a la hora de 
projectar en fase 1 i sobretot en fase 2, per minimitzar la redistribució, i la que fos inevitable 
portar-la a terme a nivell de plànols i control d’obra. Es va acotar per la meva part a nivell 
intervenció de projecte en nivell d’acabats i tipologies constructives (utilitzar portes i 
armaris block per adaptar a premarc existent fusta,..), mantenir per dúplex en planta baixa 
la escala de formigó, etc. Amb l’objectiu de garantir un control de planificació i econòmic. 
Controlat documentalment amb un check-list. 
 
Per últim, es va procedir a fer un nou projecte per obtenir la 2º llicència per la remunta en la 
coberta i traster en planta baixa el 1 d’abril de 2011, fet que continuava amb el procés 
constructiu de la obra. 
 
Exemples de control: 

 Es comprova en especial atenció en: plànol de fusteria alumini i fusta i es detalla 
tipologia de porta block en fusta adaptable per acabat de faig vaporitzat, enlloc del 
previst, per rebaixa de sobrecost econòmic vs sistema de porta de fusteria de fusta 
normal. El mateix sistema s’adapta per els armaris, que són de sistema tipus block, 
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per garantir aquest control. Es descarta per economitzar i qualitats un model de 
lacat blanc. 

 En sistema de fusteria alumini, es descarta marques molt alta gamma, tipus 
Technal i K-line, per una marca estàndard amb coneixement d’industrial i visita a 
fàbrica del tipus de perfil, sèrie 45 alfil en batents i correderes  sèrie alfil 70. Es 
descarta amb ruptura de pont tèrmic (al ser Barcelona ciutat no afecta 
especialment) i model superior per economitzar i qualitats. Incrementa la aportació 
de sistema de forrats amb alucubond 

 Premissa de tenir persianes motoritzades enlloc de tradicionals amb cinta per 
millora de qualitats a client 

 Es marca segons visita amb industrial subministrador, en visita en oficina 
d’exposició, marca i model de sanitaris (Roca model dama senso compact amb 
tapa amortiguada en WC)  i griferia (Hansgrohe model d’obra Focus) 

 S’estableix amb visites amb industrial fusters model de tipologies de cuines (model 
rexapat melamina blanc brillant amb cantoners alumini i tiradors lineals) 

 Es defineix un parquet sintètic de fusta de color fosc a concretar en majoria 
dependències de pisos i en zones humides de banys un paviment ceràmic. 

 En les zones comuns es marca un paviment de granit de microgrà gris. 
 Acabat paviment terrasses amb gres antilliscant 
 Acabat aparcament amb paviment similar de resines epoxy o rebaixat de la solera 

actual 
 Sistema instal·lació d’aire condicionat amb bomba de calor, per sostre conduït i 

retorn conduït per garantitzar la salubritat de la vivenda 
 Model de mecanismes elèctrics de marca Simon color blanc (ja s’escolliran 

models) 
 Sistema de baranes estandarditzades de fàbrica enlloc de realitzades per manyà, 

per acabat qualitat i millor preu respecte el manyà 
 Canviar la imatge de façana principal amb reforç i rexapats amb estructura 

metàl·lica (a definir) 
 Canvi de sistemes de fals sostres al tenir que muntar en sostre tot el sistema 

d’aparells i conduccions d’aire condicionat, amb aparició de diferents nivells de 
sostres, tabiques, ‘cortineros’,...  
 

A continuació, model de fulla de control de check-list de projecte, amb marcatge de la 
documentació que cal controlar en inici, durant i al final de la obra per garantir el seu 
compliment: 
 
 
 



 19                                                    CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN                              
 

Silvia Rovira Eroles 

CHECK-LIST PROYECTO 

DOCUMENTO REVISIÓN 

     DOCUMENTACIÓN PROYECTO   INICIO OBRA DURANTE FINAL OBRA 

ESTUDIO DE PROYECTO   X     
ESTUDIO DE PRESUPUESTO - MEDICIONES   X     
ESTUDIO PLIEGO   X     
ESTUDIO CONTRATO - OFERTA   X     
PREPARACIÓN CARPETAS NEGRAS Y ROJA X     
PREPARACIÓN DOCUMENTACIÓN AGENTES PROYECTO X     
  LISTA PROVEEDORES X X   
PREVISIÓN ECONOMICA   X     
PLANNING   X X   
LISTADO DE DUDAS   X     
SOLICITUD COMPRAS   X X   
SOLICITUD PERMISOS   X X   
CONTROL PRESUPUESTARIO albaranes, revisión facturas, certificación X X X 
ACTAS VISITA OBRA     X X 
ACTAS INTERNAS OTO   X X   
FOTOGRAFIAS OBRA   X X X 
ENCUESTA SATISFACCIÓN        X 

SEGURIDAD Y SALUD   INICIO OBRA DURANTE FINAL OBRA 

PLAN SEGURIDAD Y SALUD   X     

PLAN EMERGENCIA   X     

ACTA APROVACIÓN PLAN   X     

SELLAR LIBRO VISITA Y SUBCONTRATACIÓN   X     

APERTURA CENTRO TRABAJO   X     

DESIGNACIÓN CARGOS COORDINADOR, ENCARGADO, REC. PREVENTIVO X     

CONTRATOS OBRA   X X   

SOLICITUD DOCUMENTACIÓN ACTA ADHESIÓN PLAN SEGURIDAD X     

  OBLIGACIONES TRABAJADORES AUTÓNOMOS X     

  NORMAS DE SEGURIDAD X     

  CONTROL DE EPIS X     

  TC1 CADA FACTURA X X   

  TC2 CADA FACTURA X X   

  CERTIFICACIÓN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS X     

  
APTITUD, FORMACIÓN, EXPERIENCIA 

TRABAJADORES 
X     

  CERTIFICADO INSCRIPCIÓN REA X     

CALIDAD   INICIO OBRA DURANTE FINAL OBRA 

PLAN DE AUTOCONTROL PREPARACIÓN PPI X     

  LISTADO ENSAYOS X     

PLAN CONTROL HORMIGÓN 
FULLS SUBMINISTRAMENT, ACTA PROVETES, 

RESULTATS 
X X X 

SOLICITUD CERTIFICADOS   X X X 

COMPROVACIÓN DOCUMENTACIÓN   X X X 

SEGUIMIENTO OBRA PPI   X X 

SOLICITUD RESULTADOS ENSAYOS     X X 

MANUAL USO Y MANTENIMIENTO     X X 

MEDIO AMBIENTE   INICIO OBRA DURANTE FINAL OBRA 

PLAN GESTIÓN DE RESIDUOS   X     

PLAN EMERGENCIA   X     

ORDENANZAS MUNICIPALES   X     

PERMISOS   X     
 SEGUIMIENTO OBRA  CHECK LIST    X  X 
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SERVEIS DEL CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM) 
En fase inicial es defineix la tipologia de serveis que ofereix el CM contractat per el promotor 
per a realitzar la obra. A continuació quadre de referència de tipologia de serveis generals 
per qualsevol promotor i a sota el quadre amb establiment de quin tipus de serveis són els 
marcats: 
 

 
 Col·laboració en el projecte 
 Gestió de construcció 
 Gestió de lliurament del producte als clients 
 Serveis complets o paquets 
 Serveis parcials en col·laboració 

 
 

 
 Serveis complets amb col·laboració i intervenció en: 

1.  fase de projecte 
2.  gestió de la construcció 
3.  gestió de lliurament del producte als clients. 

 
 
 
Nota: la referència del quadres a continuació amb el logo                és la informació genèrica i el logo       
             és  informació aplicada en aquest projecte dins l’obra aplicat. 
 

 
Definició detallada per quadres de les tasques que inclou segons fase de projecte, gestió en 
obra i entrega final: 
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 Fase de projecte: 

 Intervenció parcial en l’equip redactor del projecte, format per 2 arquitectes 
d’un despatx professional. Coordinadors de seguretat per part dels 
arquitectes 

 Realització del programa del control de qualitat. No inclou el compliment 
total de la CTE, al ser un edifici amb llicència obres i construcció de l’any 
2005, i no va ser obligat a partir del mes de març de 2007. Actualment la 
llicència obres de la renúncia d’anteriors tècnics, per acabar l’edifici, manté 
que no cal complir les mesures de la CTE, al ser un edifici en un fase molt 
avançada, per incorporar aquestes mesures. 

 Realització de la valoració econòmica amb amidaments i pressupost 
 S’estableix amb el promotor - constructor la estratègia de contractació amb un 

idea de paquetització de partides generals amb industrials i altres subcontractes, i 
descartar la proposta inicial de contractar 1 persona en plantilla com a contracte 
obra i servei, per a fer d’encarregat general d’obra. 

 Es realitzar prèvia a la compra edifici un estudi de predimensionat de costos amb 
el promotor - constructor per validació de compra i procés de realització projecte i 
construcció a la vegada amb poc decalatge de marge actuació. Pràcticament 1 
mes avançat projecte versos obra.  

 

 
 Gestió de la construcció: 

 Anàlisis prèvia del project (auditoria) previ a licitar les partides 
paquetitzades (lotificat) 

 Gestió de licitació (ofertes i concursos) 
 Gestió de contractació 
 Coordinació de contractistes i/o industrials 
 Control econòmic de les obres 
 Control de planificació de les obres 
 Control de productes: control de qualitat 
 Control de les mesures de seguretat i salut en obra 
 Gestió de modificacions, contradiccions, errors de projecte i/o obra 
 Recepció i liquidació 
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 Gestió de la construcció 
 Tramitacions finals de lliurament d’unitats 
 Gestió de documentació de les unitats i de l’edifici 
 Actes de visites prèvies als clients 
 Coordinació i control de reparacions i repassos 
 Actes de conformitat 

 
A qui va dirigit: 

 Empreses constructores petites i sense experiència, formació o estructura per 
abordar determinades obres 

 Promotors o clients privats 
 

TENDÈNCIES DE FUTUR DEL CM 
Detallat en quadres la tipologia de la tendència establerta en general i centralitzada en 
aquesta obra per definir els principis i acords establerts: 
 

 
 Capacitat especialitzada per la prestació del servei 
 Serveis complets o paquets de serveis: 

o Serveis de gestió total 
o Representació del client 

 Serveis parcials en col·laboració: 
o Serveis de gestió a mida 
o Integrats en un procés global dirigit per el client 

 Consultoria: 
o Sistemes de gestió 

 

     
 Prestació d’un servei com a professional lliberal 
 Servei complet: 

 Serveis de gestió total desde la compra, col·laboració del projecte, gestió 
en obra i postvenda 

 Representació del client 
 Integrat en un procés global de promotor - constructor i direcció execució amb 

supervisió de Direcció Facultativa 
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LA FIGURA DEL CM  
Es marca el sistema d’organització que està en una figura general i posteriorment especificat 
en el funcionament en aquesta obra 
 

 
 Organització que presta serveis a un client: 

 Empresa de management 
 Societat professional creada sobre la base d’equip tècnic pluridisciplinar 
 Enginyeria o despatx d’arquitectura que, a més, presta serveis de 

management 
 Professional individual, amb una estructura mínima 

 

  
 Com a professional lliberal, amb una estructura mínima 
 Es desenvolupa les funcions de CM en la organització del promotor - constructor 

 
 

2.3 Predimensionat general de la obra 
 
Per aconseguir un estudi de viabilitat econòmica, primerament, s’estableix en el quadre 
adjunt, el percentatge real executat d’obra, en estat de compra, en el nostre cas, està al 
61,50 % d’obra executada. 
 
Segons estudis de portals immobiliàries consultades, en la ciutat de Barcelona, hi ha més 
demanda respecte la oferta, que en altres zones de l’àrea metropolitana, d’aquí una 
vegada proposta la oferta per part de l’entitat bancària es va decidir, conjuntament amb 
l’estudi de predimensionat general de la obra i sobretot, en la viabilitat de la obra, la opció 
final de compra per part del promotor. 
 
Es realitza a partir d’un control visual de l’edifici existent, amb una taula excel, 
configurada, marquem per percentatges d’execució d’obra realitzat per a cada planta 
segons partida estudiada i ponderació de la partida al global total de l’edifici. D’aquesta 
manera obtenim un resultat molt aproximat de l’estat real de % d’obra executada. A 
continuació veiem el quadre adjunt: 
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plantes resum capitols  % taula1 previsió % real
ps 100%

paltell 100%
p1‐p2 100%
p3 85%

0,39%
ps 100%

paltell 100%
p1‐p2 100%
p3 100%

4,89%
ps 100%

paltell 100%
p1‐p2 100%
p3 100%

7,52%

3‐Fonamentació * 0,0752

Porcentatge obra acabada

1‐Enderrocs * 0,0042

2‐Moviment de terres+transport * 0,0489

ps 100%
paltell 100%
p1‐p2 100%
p3 90%

10,21%
ps 95%

paltell 100%
p1‐p2 100%
p3 80%

14,67%
ps 40%

paltell 60%
p1‐p2 60%
p3 60%

8,19%

5‐Ram de paleta 
int/ext+pintura+paviments+enrajo

lats
* 0,1612

6‐revestiments 
int/ext+pintura+paviments+enrajo

lats
* 0,1462

4‐Estructures * 0,1064

ps 35%
paltell 35%
p1‐p2 35%
p3 35%

1,99%
ps 25%

paltell 25%
p1‐p2 25%
p3 25%

1,56%
ps 15%

paltell 15%
p1‐p2 15%
p3 15%

0,29%
total 1,0000

61,50%Porcentatge executat obra

11‐fusteria exterior alumini * 0,0624

12‐varis (neteja obra+seguretat i 
salut+estora+bústia)

* 0,0193

10‐serralleria * 0,0569

 

 
Es realitza un estudi preliminar de 
conjunt de partides segons cada 
planta, d’estat actual per finalment, 
amb prorrateig establir un % final 
d’obra executada, per procedir a 
completar la obra restant i fer un càlcul 
més exacte de la operació de la 
viabilitat econòmica. Total al 61,50 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 

 
MODELS DE PREDIMENSIONAT DE COSTOS 
En general el predimensionat de costos  ha de permetre fer un càlcul ràpid, directe, fiable, 
simple, permetre la verificació i posterior control i adaptable a posteriors canvis i 
actualitzable. 
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Models de càlcul ràpid del pressupost d’un projecte o obra: 
1. Valoració per mitjà d’un mòdul únic en atenció a la tipologia edificatòria. Mòdul €/m2  

sobre rasant, segons tipologia edificatòria (edifici plurifamiliar entre mitgeres,..) 
2. Valoració per mitjà d’uns mòduls d’ús i qualitat determinats en funció de tipologies. 

Mòdul €/m2  sobre tipus de superficie en ús i activitat com garatge, soterrani vivenda, 
trasters,..Similar al cas 1, però amb un valor una mica superior al ser aplicat a 
tipologies d’ús dins el concepte. 

3. Valoració per mitjà del sistema de càlcul del pressupost de referència. Utilitzat per 
càlcul en barems col·legials professionals, on s’estableix un pressupost d’execució 
material (sense benefici industrial, ni despeses generals, ni IVA), on aplica uns 
factors correctors que aminoren o incrementen el valor total corregit segons sigui 
obra nova o reforma, nivell de qualitat, tipologia edificatòria i l’ús. Valor poc aproximat 
i difereix realment de costos reals extrets de constructora, molt orientatiu sense ser 
molt precís. 

4. Valoració per aplicació de ratis d’amidament. Consisteix en uns amidaments base 
que estableixi uns ratis establerts anteriorment per experiència professional o estat 
de costos reals adaptats per unitats de partides €/m2, €/ut, €/m3 que defineix el 
conjunt de la superfície de l’edifici. Es basa en un coneixement i marcatge de ratis de 
l’amidament repercutit a un valor unitari de preu. 

5. Valoració per aplicació de preus unitaris de mercat a les unitats d’obra definits en 
l’estat d’amidaments particulars del projecte. Consisteix en aplicar uns preus unitaris 
de costos reals o de mercat, a cadascuna de les unitats de partides establertes 
genèricament per €/m2, €/ut, €/m3 que defineix el conjunt en l’abast del projecte 
segons superfície de l’edifici. Es basa en un coneixement i experiència en costos de 
valors de partides extretes de la realitat de la constructora. Predimensionat més 
laboriós, acurat i precís. 
 

Dins el conjunt, no s’adopta un únic sistema de predimensionat de costos, es sol emprar un 
sistema mixt de predimensionat de costos amb una alternança de tipus. 
 
En el nostre cas, durant la fase d’estudi i viabilitat de compra, es va adaptar el sistema 1 + 
sistema 4  i en fase de compra i elaboració de previsió d’adaptació de obra renunciada i 
adaptació al nou projecte per adaptar es va concloure amb un sistema 5 de control de 
costos, que es va anar elaborant mensualment el seu control i seguiment de control de 
costos. A continuació el detall dels 3 sistemes emprats en la obra: 
 
SISTEMA MIXT DE PREDIMENSIONAT DE COSTOS: 
Sistema 1. Valoració per mitjà d’un mòdul únic en atenció a la tipologia edificatòria. 
Model establert a partir de resultats reals de costos segons els 3 nivells de qualitat (baix, mig 
i alt), per obtenir un rati global per poder valorar l’edifici estudiat. Tots aquests quadres són 
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COST BAIX COST MIG  COST ALT
2,29 2,70 3,32
26,67 31,37 38,59
41,00 48,24 59,33
58,07 68,32 84,03
87,93 103,44 127,24
79,77 93,85 115,43
38,70 45,53 56,00
87,65 103,12 126,84
47,86 56,31 69,26
31,02 36,49 44,89
34,06 40,07 49,29
10,60 12,47 15,34
545,62 641,91 789,55

€/m2
RESUM PARTIDES %

1 ENDERROC 0,42
2 MOVIMENT DE TERRES+TRANSPORT 4,89
3 FONAMENTACIÓ 7,52
4 ESTRUCTURES 10,64

5 16,12
6 14,62
7 COBERTES 7,09

8 16,07
9 FUSTERIA INTERIOR FUSTA+MOBLES CUINA+ELECTRODOMÈSTICS 8,77

10 SERRALLERIA 5,69
11 FUSTERIA EXTERIOR ALUMINI 6,24
12 VARIS (NETEJA OBRA, BÚSTIA I ESTORA)+SEGURETAT I SALUT 1,94

100,00

REVESTIMENTS INT/EXT+PINTURA+PAVIMENTS+ENRAJOLATS

INSTAL‐LACIONS (SAN. I 
VENT.+ELECTRICITAT+FONTANERIA+GAS+TELECOS+APARELLS SANITARIS)

PORCENTATGE PER CONJUNT DE PARTIDES DE VALOR OBRA Taula 1

RAM DE PALETA INT/EXT+AJUDES 
PALETA+IMPERMEABILITZACIÓ+AÏLLAMENTS

base de dades realitzades en document excel amb valors obtinguts a partir de la 
experiència. 
 

COST TOTAL VIVENDA UNIFAMILIAR  545,62 €/m2
TIPOLOGIA VIVENDA NIVELL MÍNIM

COST TOTAL VIVENDA UNIFAMILIAR  641,91 €/m2
TIPOLOGIA VIVENDA NIVELL STÁNDARD

COST TOTAL VIVENDA UNIFAMILIAR  789,55 €/m2
TIPOLOGIA VIVENDA NIVELL ALT

RESUM COST TOTAL €/M2 TIPOLOGIA VIVENDA APLICAT A % PARTIDES

Valor en € per m2 edificat sobre rasant, NO INCLOU el 20% de b. industrial I despeses generals, NI IVA = 
COST OBRA REAL

 
Figura 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema 4. Valoració per aplicació de ratis d’amidament. 
En la document 2, s’exposa dins l’apartat de l’estudi de viabilitat econòmica, segons nivell 
estàndards i estàndard alt de qualitat establerts per obtenir en la experiència uns ratis per 
conjunt de partides globals per aplicar en el predimensionat general de la obra, aplicat a 
continuació. 
 
MODEL DE PREDIMENSIONAT GENERAL 
En aquest sistema, es basa en un coneixement i marcatge de ratis de l’amidament repercutit 
a un valor unitari de preu, tal com estableix en la figura 3, i resumit en valors sense 
amidament en la figura 4. 
 
Totes aquests quadres són en documentació en format excel, extretes per informació real 
d’altres obres i resultats obtinguts per empresa constructora, per obtenir uns ratis i costos el 
més reals possibles per poder aplicar a  nivell de predimensionat. 
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VIVENDA 3 HABITACIONS ESTÁNDAR 90 m2
cuina 12,00 m2
menjador 28,00 m2
habitació suite 14,00 m2
habitació 1 10,00 m2
habitació 2 9,00 m2
rebedor 6,00 m2
bany 7,00 m2
aseo 4,00 m2

PARTIDES M2 TOTAL
parquet sintètic 67,00 m2 1.852,55 €
paviment ceràmic terrassa 5,50 m2 216,48 €
fals sostre hidrófuga 11,00 m2 225,50 €
fals sostre planxa staff 8,00 m2 154,00 €
barana balcó ferro pintada 6,00 ml 780,00 €
pintura parets/sostre interior 83,00 m2 269,75 €
pintura metall exterior 4,20 m2 69,30 €
griferia 6,00 ut 370,00 €
sanitaris 6,00 ut 905,00 €
alumini 28,00 m2 2.580,00 €
persianes motoritzades 12,00 m2 1.633,82 €
portes interiors fusta 8,00 ut 1.788,40 €
armaris empotrats fusta 1,00 ut 796,00 €
porta accés vivenda fusta 1,00 ut 398,00 €
mobiliari cuina 7,00 ml 1.538,04 €
electrodomèstics (forn, microones, vitroceràmica i campana 
inox decorativa rectangular 90 cm) 1,00 ut 786,07 €
Sanejament: xarxa separativa fins sifó general 23,00 m2 438,84 €
Fontaneria: xarxa d'aigua calenta/freda 23,00 m2 714,61 €
Electricitat: instal‐lació general completa 84,00 m2 3.427,20 €
Aire acondicionat: fred/calor convencional aparell multisplit 61,00 m2 5.825,50 €
Xarxa telefònica, TV‐FM, telecomunicacions 73,00 m2 1.112,52 €
tovalloler eléctric 2,00 ut 550,94 €
moble banys  2,00 ut 502,00 €
pp ajudes ram de paleta+repassos guix+neteja final obra 1,00 ut 1.677,99 €
silestone cuina 8,64 m2 1.031,96 €
TOTAL
COST TOTAL VIVENDA UNIFAMILIAR PEM 29.644,47 €

ESTIMACIÓ EN PLANTA BAIXA 35.573,37 €

ESTIMACIÓ PER 9 VIV. = 29644,47 x 9 VIV. 266.800,25 €

PREDIMENSIONAT VIVENDA 3 HAB. TIPUS

GABRIEL I GALAN 17
BCN 

PARTIDES PER CAPITOLS

 
Figura 3 

 
Sistema 5. Valoració per aplicació de preus unitaris de mercat a les unitats d’obra definits en 
l’estat d’amidaments particulars del projecte. 
Taula realitzada en Excel, extreta i realitzada com a base de dades ‘pròpia’ amb obtenció de 
totes les dades reals de resultats de control i valor de costos a través de la feina realitzada 
anteriorment com a cap d’obra. Sempre es tenen uns % de control d’imprevistos, 
instal·lacions provisionals i definitives i previsions honoraris.  
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En funció de la tipologia edifici, dificultat i paràmetres de qualitat d’acabats es realitza i 
penalitza el % d’aplicació que s’estudia per a cada partida que aplica a la obra i s’obté un rati 
total de predimensionat, que és el rati en sistema 4, que apliques els m2 de superfície 
d’afectació per tenir un cost aproximat. En aquest cas, no inclou % honoraris i instal·lacions 
que es contabilitzen apart. Veure a continuació un document base de predimensionat de 
costos en partides genèriques segons conceptes, i el detall resum en ratis. 
 
 

01 ENDERROC EDIFICACIÓ 11,14 €/m3
02 MOVIMENT DE TERRES 17,30 €/m2
03 FONAMENTACIÓ LLOSA 241,87 €/m2
03BIS FONAMENTACIÓ SABATA 25,27 €/ut
04 FONAMENTACIÓ SOLERA FORMIGÓ 25,27 €/m2
05 ESTRUCTURA PILAR FORMIGÓ ARMAT 336,99 €/ut
06 ESTRUCTURA SOSTRE UNIDIRECCIONAL BIGUETA SEMIR+REV. CERÀMIC 82,69 €/m2

91,97 €/m2

113,60 €/m2
09 PARTICIONS 28,36 €/m2

44,74 €/m2
11 COBERTA PLANA TRANSITABLE/NO TRANSITABLE 54,77 €/m2
12 TANCAMENTS PRACTICABLES  FUSTERIA EXTERIOR ALUMINI 961,26 €/ut
13 PAVIMENTS 42,61 €/m2
14 REVESTIMENTS 11,31 €/m2
15 SERRALLERIA 27,29 €/m2
16 TANCAMENTS PRACTICABLES FUSTERIA INTERIOR FUSTA 21,75 €/m2
17 INSTAL‐LACIONS  108,07 €/m2
18 EQUIPAMENTS 12,88 €/m2

23,80 €/m2

COST TOTAL VIVENDA UNIFAMILIAR PEM+20% BI+GG INCLÒS 641,91 €/m2
TIPOLOGIA VIVENDA NIVELL STÀNDARD

19 SEGURETAT I SALUT+CONTROL QUALITAT+NETEJA OBRA+PERMISOS OBRA 
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

07 ESTRUCTURA SOSTRE UNIDIRECCIONAL INCLINAT BIGUETA SEMIR+REV. 
CERÀMIC

08 FAÇANA OBRA VISTA+CÀMARA AIRE AMB AILLAMENT TÈRMIC+ENVÀ 
INTERIOR

10 COBERTA DE TEULA CERÀMICA+LÀMINA IMPERMEABLE+AILLAMENT 
INTERIOR

RESUM CAPITOLS

 
Figura 4 

 
Extret el quadre resum de la base de dades genèrica, segons conjunt de partides dins de 
cada capítol. Veure a continuació a mode general el quadre base per obtenció de les dades: 
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C
01 ENDERROC EDIFICACIÓ 1,00 m3 11,94 €/m3 100% 11,14 €/m3 11,14 €
Enderroc complet edificació entre mitgeres, transport 
i retirarda, inclou tases abocador. 1,00 m3 10,94 €/m3 100% 10,94 €/m3 10,94 €
Retirada de solera i fonaments existents anterior 
edificació, càrrega i transport. Tases abocador inclòs. 1,00 m3 1,00 €/m3 20% 0,20 €/m3 0,20 €

02 MOVIMENT DE TERRES 1,00 m3 17,30 €/m2 100% 17,30 €/m2 17,30 €
Excavació a cel obert en terreny dur, inclòs transport 
de càrregues i tases al abocador. Gruix: 50 cm 1,00 m3 17,30 €/m2 100% 17,30 €/m2 17,30 €

03 FONAMENTACIÓ LLOSA 1,00 m2 241,87 €/m2 100% 241,87 €/m2 241,87 €
Formigó de neteja HM‐20/B/20/IIa abocat a camió, 
gruix 10 cm 1,00 m2 14,66 €/m2 100% 14,66 €/m2 14,66 €
Llosa de fonamentació, armada acer B‐500S, gruix: 
40 cm,  abocat amb bomba. Pp encofrat fusta en  1,00 m3 177,73 €/m2 100% 177,73 €/m3 177,73 €
Acer per a llosa fonamentació, B‐500S totalment 
muntat 78,5 kg/m3 1,00 m3 1,58 €/kg 100% 1,58 €/kg 1,58 €

03BIS FONAMENTACIÓ SABATA 1,00 m2 754,64 €/ut 100% 754,64 €/ut 754,64 €
Formigó de neteja HM‐20/B/20/IIa abocat a camió, 
gruix 10 cm 1,00 m2 14,66 €/m2 100% 14,66 €/m2 14,66 €
Sabata quadrada de fonamentació, 2x2 m i 1 m 
fondària. Armada amb acer B‐500S quantia: 38,95 
kg/m3+ pp excavació sabata completa, càrrega i 
transport abocador. Tases abocador incloses 1,00 m3 174,00 €/m3 100% 174,00 €/m3 174,00 €

04 FONAMENTACIÓ SOLERA FORMIGÓ 1,00 m2 25,27 €/m2 100% 25,27 €/m2 25,27 €
Solera de formigó armat amb aillament tèrmic+làmina 
impermeable. Gruix:15 cm 1,00 m2 17,32 €/m2 100% 17,32 €/m2 17,32 €
Subbase de grava 4/5 cm, gruix: 15 cm 1,00 m2 7,95 €/m2 100% 7,95 €/m2 7,95 €

05 ESTRUCTURA PILAR FORMIGÓ ARMAT 1,00 ut 336,99 €/ut 100% 336,99 €/ut 336,99 €
Pilars de formigó armat 40x40 cm, longitud 2,7 m. 
Armat amb acer B‐500S quantia: 80 kg/m3, pp 
encofrat metàl‐lic i apuntalament. 0,43 m3 780,07 €/m3 100% 780,07 €/m3 336,99 €

PREDIMENSIONAT DE COSTOS D'OBRA

Valor en € per m2 edificat sobre rasant, NO INCLOU el 20% de b. industrial I despeses generals, NI IVA = COST OBRA REAL
GG17BCN

C/GABRIEL I GALAN 17, BCN

PARTIDES PER CAPITOLS

M2 SOBRE 
RASANT

RATI COST 
OBRA

% 
APLICACI

PREU TOTAL

A B BxC=E AxE

12 TANCAMENTS PRACTICABLES  FUSTERIA 
EXTERIOR ALUMINI 1,00 ut 961,26 €/ut 100% 961,26 €/ut 961,26 €
Balconera d'alumini de 2 fulles corredera de 
2,10x2,00 m perfil europeu lacat segons RAL marcat, 
amb ruptura pont tèrmic+vidre càmara 4+4/10/6 
mm. Inclou premarc acer galvanitzat i persiana  1,00 ut 961,26 €/ut 100% 961,26 €/ut 961,26 €
rigiditzador i tirants dintell hotpint sense col‐locació 1,00 ut 1,29 €/ml 100% 1,29 €/ml 1,29 €
dintell amb xapa de 1,5 mm hotpint Ral color, no 
inclou col‐locació a:31 cm 1,00 ut 33,43 €/ml 100% 33,43 €/ml 33,43 €
dintell amb xapa de 1,5 mm hotpint Ral color, no 
inclou col‐locació a:29 cm 1,00 ut 33,43 €/ml 100% 33,43 €/ml 33,43 €
dintell amb xapa de 1,5 mm hotpint Ral color, no 
inclou col‐locació a:26,5 m 1,00 ut 28,71 €/ml 100% 28,71 €/ml 28,71 €
dintell amb xapa de 1,5 mm hotpint Ral color, no 
inclou col‐locació a:19 cm 1,00 ut 23,44 €/ml 100% 23,44 €/ml 23,44 €
reixa montseny de 0,25x0,20 marca hotpint sense col‐
locació 1,00 ut 13,49 €/ut 100% 13,49 €/ut 13,49 €
escopidor amb xapa de 1,5 mm hotpint Ral color, no 
inclou col‐locació ample 30 cm 1,00 ut 27,91 €/ml 100% 27,91 €/ml 27,91 €
Sombrerets xemeneia piscis amb xapa de 1,5 mm 
hotpint Ral color, no inclou col‐locació 1,00 ut 840,11 €/m2 100% 840,11 €/m2 840,11 €
Forrat de pilars amb xapa de 1,5 mm hotpint Ral 
color, no inclou col‐locació 1,00 ut 93,00 €/m2 100% 93,00 €/m2 93,00 €

13 PAVIMENTS 1,00 m2 42,61 €/m2 100% 42,61 €/m2 42,61 €
Esglaó de marbre tipus crema nogal pulit per escala 
(inclou petja, contrapetja i zanquín) 1,00 m2 42,50 €/ml 100% 42,50 €/ml 42,50 €
Replà escala de marbre tipus crema nogal pulit per 
escala+pp sòcol 1,00 m2 52,00 €/m2 100% 52,00 €/m2 52,00 €
Paviment de gres exterior gres porcel‐lànic 40x40 
cm+subbase morter autonivellant+pp sòcol 1,00 m2 39,36 €/m2 100% 39,36 €/m2 39,36 €
Paviment de gres interior gres porcel‐lànic natural 
stone 90x45 cm+subbase morter autonivellant+pp  1,00 m2 49,05 €/m2 100% 49,05 €/m2 49,05 €
Paviment de gres interior per parquing gres porcel‐
lànic 45x45 cm+subbase morter autonivellant+pp  1,00 m2 35,86 €/m2 100% 35,86 €/m2 35,86 €
Paviment de parquet sintètic gama mitja ús domèstic,  1,00 m2 36,91 €/m2 100% 36,91 €/m2 36,91 €
Paviment de gres interior gres porcel‐lànic natural 
stone preu compra 25 €/m2+subbase morter 
autonivellant+pp sòcol 1,00 m2 42,61 €/m2 100% 42,61 €/m2 42,61 €

14 REVESTIMENTS 1,00 m2 11,31 €/m2 100% 11,31 €/m2 11,31 €
Enguixat sostre/parets bona vista h>3 m. 1,00 m2 7,00 €/m2 100% 7,00 €/m2 7,00 €
Enguixat sostre/parets reglejat projectat int/ext 1,00 m2 7,50 €/m2 100% 7,50 €/m2 7,50 €
Fals sostre planxa staff 1,00 m2 19,25 €/m2 100% 19,25 €/m2 19,25 €
Fals sostre cartró‐guix tipus pladur 13 mm 1,00 m2 20,50 €/m2 100% 20,50 €/m2 20,50 €
Fals sostre cartró‐guix hidròfug  tipus pladur WR 13  1,00 m2 21,30 €/m2 100% 21,30 €/m2 21,30 €
Arrebossat reglejat interior 1,00 m2 7,00 €/m2 100% 7,00 €/m2 7,00 €
Arrebossat reglejat exterior 1,00 m2 7,15 €/m2 100% 7,15 €/m2 7,15 €
Arrebossat projectat reglejat int/ext 1,00 m2 9,50 €/m2 100% 9,50 €/m2 9,50 €

06 ESTRUCTURA SOSTRE UNIDIRECCIONAL BIGUETA S 1,00 m2 82,69 €/m2 100% 82,69 €/m2 82,69 €
Sostre unidireccional de bigueta semirresistent, amb 
revoltó ceràmic, pp armat malla electrosoldada, 
negatius i formigonat amb HA‐25/B/20/IIA amb 
bomba, i encofrat laterals, sopandes i apuntalament 
puntual. 1,00 m2 82,69 €/m2 100% 82,69 €/m2 82,69 €

07 ESTRUCTURA SOSTRE UNIDIRECCIONAL INCLINAT  1,00 m2 91,97 €/m2 100% 91,97 €/m2 91,97 €
Sostre unidireccional inclinat de bigueta 
semirresistent, amb revoltó ceràmic, pp armat malla 
electrosoldada, negatius i formigonat amb HA‐
25/B/20/IIA amb bomba, i encofrat laterals, 
sopandes i apuntalament puntual. 1,00 m2 91,97 €/m2 100% 91,97 €/m2 91,97 €

08 FAÇANA OBRA VISTA+CÀMARA AIRE AMB AILLAM1,00 m2 113,60 €/m2 100% 113,60 €/m2 113,60 €
Façana d'obra vista, amb càmara d'aire amb aillament 
tèrmic projectat de poliuretà projectat gruix: 4 cm, 
amb envà interior de supermahó de 8 cm de gruix. 
Inclou ajudes industrials. 1,00 m2 113,60 €/m2 100% 113,60 €/m2 113,60 €

09 PARTICIONS 1,00 m2 28,36 €/m2 100% 28,36 €/m2 28,36 €
Tancament divisòri interior paret de 15 cm gruix:  1,00 m2 37,68 €/m2 100% 37,68 €/m2 37,68 €
Tancament divisòri interior paret de 10 cm gruix: 
tabicó tipus totxana, tot inclòs. 1,00 m2 32,40 €/m2 100% 32,40 €/m2 32,40 €

Tancament divisòri interior paret de 7 cm gruix: envà 
tipus supermahó doble forat, tot inclòs. 1,00 m2 25,27 €/m2 100% 25,27 €/m2 25,27 €
Tancament divisòri interior paret de 4 cm gruix: envà 
tipus supermahó, tot inclòs. 1,00 m2 18,09 €/m2 100% 18,09 €/m2 18,09 €

10 COBERTA DE TEULA CERÀMICA+LÀMINA IMPERM 1,00 m2 44,74 €/m2 100% 44,74 €/m2 44,74 €
Coberta inclinada de teula ceràmica mixta, amb 
làmina impermeable i aillament tèrmic interior amb 
espuma de poliuretà gruix: 4 cm. Inclou pp capa de 
morter regularització i elements auxiliars 1,00 m2 44,74 €/m2 100% 44,74 €/m2 44,74 €

11 COBERTA PLANA TRANSITABLE/NO TRANSITABLE 1,00 m2 54,77 €/m2 100% 54,77 €/m2 54,77 €
Coberta plana transitable amb paviment de gres 
exterior, protegida  amb làmina impermeable LBM‐ 5 
mm gruix amb encontres+capa morter+ aillament 
tèrmic amb espuma de poliuretà gruix: 4 cm+capa  1,00 m2 54,77 €/m2 100% 54,77 €/m3 54,77 €
Coberta plana no transitable amb tela asfàltica 
autoprotegida, capa morter+ aillament tèrmic amb 
espuma de poliuretà gruix: 4 cm+capa morter 
final+tela impermeable autoprotegida LBM‐5 mm 
amb grànuls pissarra color gris. Inclou pp ajudes i  1,00 m2 20,10 €/m2 100% 20,10 €/m3 20,10 €

15 SERRALLERIA 1,00 m2 27,29 €/m2 100% 27,29 €/m2 27,29 €
Barana de inox, montants cada 1 m de passamà 4 
cm+3 brèndoles horitzontals varilla inox D.1 cm i 
passamà 6x2 cm. Totalment acabat i polit. Alçada  1,00 ut 150,00 €/m2 100% 150,00 €/ut 150,00 €
Porta corredera accés rodat 3x1,5 m, amb plafons 
xapa de 3 mm. Inclou guies, ferratges,… motorització  1,00 ut 1.731,80 €/ut 100% 1.731,80 €/ut 1.731,80 €
Porta accés peatonal  0,9x1,5 m, amb plafons xapa de 
3 mm. Inclou tanca elèctrica, tirador inox i maneta. 1,00 ut 580,40 €/ut 100% 580,40 €/ut 580,40 €
Porta basculant garatge 4,75x2,90 m, amb plafons 
xapa de 3 mm. Inclou contrapès i protecció, 
ferratges,… motorització inclosa i comandament a 
distància amb fotocèl‐lula. 1,00 ut 3.224,50 €/ut 100% 3.224,50 €/ut 3.224,50 €

16 TANCAMENTS PRACTICABLES FUSTERIA INTERIOR 1,00 ut 21,75 €/m2 100% 21,75 €/m2 21,75 €
Fusteria interior de fusta, porta fusta de faig 
envernissada i porta menjador vidriera. Inclou 
premarcs. 1,00 ut 223,55 €/ut 100% 223,55 €/ut 223,55 €
Bloc armari fusta empotrat fusta de faig 
envernissada. Inclou premarcs i interior armari. 1,00 ut 796,00 €/ut 100% 796,00 €/ut 796,00 €

17 INSTAL‐LACIONS  174,68 m2 224,40 €/m2 58% 108,07 €/m2 18.877,75 €
Sanejament: xarxa separativa fins sifó general 174,68 m2 19,08 €/m2 30% 5,72 €/m2 999,87 €
Fontaneria: xarxa d'aigua calenta/freda 174,68 m2 31,07 €/m2 70% 21,75 €/m2 3.799,12 €
Material sanitari i aixetes 174,68 m2 22,71 €/m2 25% 5,68 €/m2 991,75 €
Electricitat: instal‐lació general completa 174,68 m2 40,80 €/m2 90% 36,72 €/m2 6.414,25 €
Aire acondicionat: fred/calor convencional aparell 
multisplit 174,68 m2 95,50 €/m2 40% 38,20 €/m2 6.672,78 €
Xarxa telefònica, TV‐FM, telecomunicacions 174,68 m2 15,24 €/m2 90% 13,72 €/m2 2.395,91 €

18 EQUIPAMENTS 1,00 ut 12,88 €/m2 100% 12,88 €/m2 12,88 €
Equipaments interiors, mobles de cuina. Gama mitja‐
stándard vivenda 100 m2. Moble melamina blanc, 
tiradors inox, sócol inox. Inclou moble baix 
lineal+columna vertical forn i micro+mòdul 
prestatgeria vidre de 80 cm ample.  1,00 ml 150,17 €/ml 100% 150,17 €/ut 150,17 €
Electrodomèstics: marca Ariston, inox gama bàsica, 
inclou campana decorativa rectangular 90 cm, 
forn+microones i placa vitroceràmica 1,00 ut 786,07 €/ut 100% 786,07 €/ut 786,07 €
Silestone en cuina, lleixa i frontal, gruix 2 cm, tipus 
Siletone gama bàsica. Color gris expo. 1,00 m2 119,44 €/m2 100% 119,44 €/m2 119,44 €

19 SEGURETAT I SALUT+CONTROL QUALITAT+NETEJA 1,00 ut 23,80 €/m2 100% 23,80 €/m2 23,80 €
Seguretat i salut+control de qualitat+Permisos obra 
ocupació via pública 1,00 ml 21,50 €/m2 100% 21,50 €/m2 21,50 €
Neteja final obra 1,00 ut 2,30 €/m2 100% 2,30 €/m2 2,30 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN    30                                

Silvia Rovira Eroles 
 

A partir d’aquest punt, una vegada definides totes les dades, es pot analitzar i detallar els 
punts per obtenir el predimensionat general de la obra. Tot seguit el detall: 
 
Degut a un procés d’embargament de l’anterior promotor l’edifici es troba paralitzat en un 
procés d’execució segons estimació del 61,50 % obra (Figura 1) . 
 Compra de l’edifici a entitat bancària mes desembre 2010, executada, amb escriptura en 
notaria amb data 30 desembre de 2010, amb procés de compra amb una  financiació 100 
% del crèdit hipotecari de Entitat Bancària.  
Compra edifici estat 61,50% = 350.000 € IVA apart. 
 
Estimació 9 vivendes= 266.800,25 € (Figura 3)  (ja repercutit pp aparcament i zones 
comuns) + 25 % increment per imprevistos+honoraris+instal·lacions definitives i 
provisionals = 333.500,31 € (IVA apart) 
 

 
Valor màxim per a demanar finançament a Entitat Bancària: 683.500,31 €  (IVA apart) 
Hipoteca concedida en data 30 de desembre de 2010 segons escriptures. 

 

2.4 Viabilitat econòmica 
 
Una vegada establert, el estudi de costos totals, en predimensionat de costos generals, on 
està tot ratificat i generalitzat a grans nivells per donar validesa al següent estudi de viabilitat 
econòmica: 
 
Veure extracció de resum de costos totals per tipologia de vivenda, detallada en el document 
2.  
Cost total vivenda, tipologia nivell estàndard = 641,91 €/m2  (Figura 4) i (Figura 2) 
Total edificació previsió= 683.500,31 € / 1.200 m2 = 569,58 €/m2  
Dins marge estipulat de 569,58 €/m2 < 641,91 €/m2                Estimació OK 
 
Diferencial que hi ha marge s’estipula com a % que tindrà el promotor, amb despesa general 
(GG), benefici industrial (BI) i costos indirectes (CI) repercutit. Per tant, operativa viable, amb 
un marge total de 72,33 €/m2. 
Segons informe anual del 2010 de Fotocasa està en el districte de St. Martí de Barcelona, a 
2.980 €/m2. Veure quadre adjunt: 



 31                                                    CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN                              
 

Silvia Rovira Eroles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Font informació: evolució de preus vivendes a www.fotocasa.com, ‘evolución de precios informe anual 2010. 
 
Operativa de  2.980 €/m2 x 585 m2 (superfície útil habitatge) = 1.743.300,00 € per tant, 
segons predimensionat són 683.500,31 €  
Resta trasters, aparcament i zona comú = 1.200 m2 – 585 m2 = 615 m2 amb una operativa 
de suposem el valor 2.980 €/m2 dividit per 2 al no ser vivenda = 1.490 €/m2 no vivenda 
Operativa de 1.490 €/m2 x 615 m2 = 916.350 € 
Per tant, en total suposant: 
 683.500,31 € + 916.350 € = 1.599.850,31 € < 1.743.300,00 €                Estimació OK 
Amb valoració de superfície real de vivenda repercutit tot el valor de zona comú+aparcament 
i trasters. Operació vàlida. 

 



CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I GALAN, 17 BCN    32                                

Silvia Rovira Eroles 
 

2.5 Conclusions 
 
Un cop establert el sistema i organització del CM respecte al promotor, respecte d’altres 
tècnics intervinents (en aquest cas 2 arquitectes que són projectistes i DF), es pot establir 
uns procediments i sistemes de funcionament, per marcar: la tipologia de viabilitat 
econòmica, avaluar els condicionants de l’estat de la obra, quina intervenció en l’obra es 
realitzarà i fases de separació de projectes en fases per guanyar temps respecte execució 
obra. En aquest cas, era vital intentar realitzar en 2 fases, amb 1 fase d’intervenció ràpida 
amb una petita redistribució d’envans per millora de pisos i generalment per reiniciar fase 
d’obra; en la fase 2, ja amb demora de aproximadament 3 mesos ja es va donar viabilitat a 
realitzar un procés de remunta en pisos de coberta i construcció de trasters en planta baixa. 
 
Una vegada concretada les premisses i definició d’acabats de projecte, es va establir una 
forma de gestionar models d’acabats democràticament amb una majoria simple d’opinions 
per part de tots els professionals; amb el seu pertinent estudi de predimensionat de costos 
totals i límit per garantir a preus reals amb els estudis de mercat real extret amb dades de 
webs de portals especialitzades on-line, si la operació és viable o no amb els ítems 
establerts de qualitats d’acabats i compra edifici. Sempre s’adopta amb la base de dades 
‘pròpia’ realitzada amb documents Excel de valors de costos reals i no de paràmetres de 
Itec, que són erronis per aplicació de valor d’obra i justificació de preus i fictici respecte valor 
de constructora, cosa que en la gran majoria de tots els despatxos d’arquitectura o 
d’enginyeria habitualment treballen en aquesta base de dades al ser la referència per obra 
pública i de consulta gratuïta per internet. Únicament s’agafa de referència alguns textos 
descrits per aquesta base de dades i amb repercussió econòmica pròpia.  
 
Cal considerar apart, uns valors de % per imprevistos, llicències i honoraris apart, amb 
pagament per honoraris de forma mensual i altres paràmetres segons cada ocasió.  
 
L’import total que es dóna és orientativa i s’estableix segons un planning, amb que qualsevol 
modificació cal tenir l’estudi i saber el seu cost total per determinar el límit màxim 
pressupostari, que en aquest concedeix una entitat bancària, que és la Auditoria de control 
que es sotmet la obra de forma mensual. Evidentment, el risc que s’assumeix és molt alt ja 
que es tanca una xifra a la que abans de realitzar la obra és l’objectiu límit, sempre amb la 
idea de no sobrepassar, sinó de rebaixar, a no ser, que apareixien canvis de qualitats o 
increment de partides a executar en obra no previstes inicialment, com ha sigut en el nostre 
cas. Està clar, que si les xifres que treballes són en base a la experiència real i ja obtens un 
paràmetres de coneixements d’obra, el límit és un risc alt controlat,  on si es veu viable la 
operació no implica problema aconseguir l’objectiu a mig termini. 
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Per aconseguir la viabilitat final, apart de numèricament demostrar la possibilitat, cal creure 
en el producte, si és factible al teu client final interessat (stakeholder), traduït del llibre R. E. 
Freeman en la seva obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, com grup 
d’individus que són el públic interessat en el producte, en el nostre cas la venda al públic. 
Cal en els moments que estem de crisi econòmica, mostrar un producte amb un nivell de 
qualitat molt correcte dins un preu el més ajustat possible, perquè el promotor pugui vendre 
els pisos el més aviat possible sense incórrer en riscos, amb una obtenció d’un benefici molt 
controlat, però correcte dins els temps que estem. Ja no es pot pretendre, guanyar com 
altres temps desde un 20 a 35 % de benefici econòmic, mantenir un percentatge òptim de un 
6%, apart dels costos indirectes previstos en el 13%.  
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3 CONTRACTACIÓ I COMPARATIVA INDUSTRIALS 

 

3.1 Objectius 
 

 Conèixer les tècniques i els models de descomposició de projecte en paquets de 
treball, d’acord amb les diverses estratègies de contractació i models de gestió de 
contractació de l’execució d’obres. 

 Licitació de la paquets de treball i modalitat de comparativa per a posterior 
adjudicació. 

 
Es mostren les tècniques i coneixements aplicats per aconseguir els objectius: 

 Saber programar, coordinar i executar el procés de contractació. 
 Conèixer els diferents tipus de contracte que es poden realitzar, analitzant els 

avantatges de cadascun. 
 Definició de tipus de contractació. Definició de sistemes de contractació: claus en 

mà, contractació oberta,... 
 Criteris per establir paquets de contractació. 
 Procés de concurs i licitació. Comparatius. 
 El contracte: aspectes a valorar (penalitzacions, clàusules,...). 
 Estudi i comparació d’ofertes. 

 

3.2 Contractació 
 

Conceptualment, cal garantir una visió per un plantejament de direcció d’empresa possible, 
ideal i creïble. D’aquesta manera, aconseguir amb una missió de l’organització o empresa de 
complir els objectius marcats segons la visió de futur. Cal destinar una sèrie de recursos tant 
tècnics, materials, financers, com humans per aconseguir fer realitat els objectius continguts 
en la missió de la organització, amb una estratègia clara a curt, mig i llarg termini. Amb 
aquesta forma podrem definir un sistema d’actuar i poder procedir a la contractació segons 
el sistema utilitzat.  
 
Els diversos models organitzatius, són conseqüència de l’adopció de diferents estratègies. 
Per tant, em de plantejar un sistema de gestió amb una bona estratègia i model de gestió. 
 
Com millorar la gestió? 

 Definir com hi anirem. MODEL DE GESTIÓ 
 Saber on anem. ESTRATÈGIA 
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A continuació, es mostra en quadre explicatiu una definició general i adaptada en la obra de 
model de gestió i estratègia per la contractació, per iniciar les tasques. 

 
MODEL DE GESTIÓ 

 
 Alternatives bàsiques 
 Sistema tradicional: contracte de projecte i contracte d’obra 
 Sistema amb Construction management: en la pròpia organització o contractació 

de serveis externs 
 Contracte de projecte i obra 
 Factors positius i negatius de cada model de gestió 

 

 
 Model de gestió adoptat amb: 

 Sistema amb Construction Management, com a contractació amb serveis 
externs amb honoraris professionals, com a tècnic lliberal 

 Contracte per col·laboració en fase de projecte i gestió total en obra 
 Model amb una gestió més integrada de tots els agents i ajust del projecte, 

amb una missió comú de l’obra amb qualitats estàndards i amb un cost 
previsible 

 
 
ESTRATÈGIA DE CONTRACTACIÓ 

 
 Alternatives bàsiques: 

 Sistema tradicional: contractista general 
 Contractista principal+contractació directa d’alguns lots 
 Construction management 
 Factors positius i negatius de cada model de gestió 
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 Alternativa seleccionada com a Construction management. 
 Contractació de lots sistema de contractació per fast track. Avantatges: reducció de 

temps i costos, gran flexibilitat per efectuar canvis, inici de les obres abans de la 
finalització del projecte, reducció del risc i millor administració de les contingències, 
aprofitament ple de totes les oportunitats puntuals, aplicació integral de tècniques 
de comparatives per industrials i de projecte d’especificació flexible 

 Factor positiu: major control de costos i gestió en obra amb més eficiència, més 
qualitat i control de la obra a favor de obtenir un compliment de cost previst. El 
benefici el té el promotor - constructor, enlloc de l’empresa constructora 

 Factor negatiu: major exigència i control al obra, al elaborar projecte pràcticament 
alhora de la obra, i al no haver una constructora tradicional, com a cap d’obra. 

 
 
Una vegada definida la estratègia de la contractació, amb el seu model de gestió, tenim que 
centrar la estratègia de producte i concretar el tipus de producte (pisos acabats) per garantir 
que el nostre client potencial (stakeholder). 

 
 Model de gestió adoptat: 

 Ús de noves tecnologies i de nous materials (components, semi 
productes,..) 

 Industrialització de processos (baranes amb empresa especialitzada, 
prefabricada a taller i muntada en obra, amb soldadura en façana principal 
i fixada mecànicament les demés en façana posterior i zona comunitària) 

 Industrialització de processos 
 Conseqüències sobre el model de gestió: mesures per garantir la 

necessària integració entre els processos de disseny i de producció i la 
col·laboració entre els agents implicats 
 

 
 Projecte tancat 
 Projecte obert 
 Aspectes a considerar: 

 Tipologia del producte 
 Procés de comercialització 
 Model de gestió de l’execució 
 Termini d’execució 
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 Projecte obert 
 Aspectes a considerar: 

 Vivendes per a la venda al públic amb qualitat inicial estàndard, i es 
canvia a mesura del funcionament de la obra a un nivell estàndard/mig – 
alt. Inicialment la idea era gama mitja, tot i que, durant el procés de la 
obra es concreten punts de gama alta. 

 Comercialització amb contracte a través d’una empresa Inmobiliaria 
(Expofinques). Contracte amb exclusivitat de juny a novembre de 2011 

 Model de gestió de l’execució amb tipologia de Fast Track (explicats més 
abaix en el punt de modalitats de contractació) 

 Termini d’execució: 7 mesos (gener a agost de 2011), amb repàs final 
obra mes setembre. Previsió inicial de 6 mesos. Hi ha haver increment i 
variació de partides durant la execució de la obra, que feia amb 
coneixement per part del promotor allargar aproximadament la obra mes i 
mig. 

 
MODEL ESCOLLIT AMB CM 
Un cop establert  el sistema inicial de funcionament intern i extern entre totes les parts, ja 
tenim definició de responsabilitats i de rols professionals en tots els punts per poder 
garantir i optimitzar el sistema adaptat amb CM. 
 
Per tant, s’estableix l’organigrama de l’equip funcional, en el document 2, apareix la 
diferència respecte el model convencional, molt utilitzat avui en dia, respecte al estipulat en 
aquest projecte com a CM. El principal punt de diferenciació és la gestió integral del CM 
amb intervenció en fase de projecte i gestió en obra, evitant una única empresa 
constructora, que busca els ‘errors’ i la necessitat de modificar punts o aspectes de la obra 
per intentar recuperar amb partides contradictòries per obtenir millor benefici per la 
empresa. Es mostra l’organigrama general: 
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MODALITATS DE CONTRACTACIÓ 
Cal establir dins els paràmetres de tipologia de contractació, definir quina modalitat és la 
establerta, per poder fer inici del procés prèvia a l’execució de la obra. Tot seguit, es 
mostren les diferents modalitats a nivell general i la explicació del model escollit per 
aquesta obra: 
 

 General contractor: Mitjançant aquest sistema de contractació d'obres el Construction 
Manager reemplaça a l'empresa constructora, assumint risc directe en l'execució de 
les obres (preu i termini), però permetent al comitent realitzar els contractes de 
manera directa. Els avantatges que s'obtenen són:  

 Reducció de costos durs 
 Reducció de costos impositius 
  Reducció del risc 
  Reducció de terminis per superposició d'etapes. 

 Fast track: En reemplaçament de l'Empresa Constructora, el Construction Manager 
executa les obres mitjançant una lotificació o paquetització de partides, sobre la base 
de Pressupostos Objectius validats pel comitent. El CM té procediments propis i pot 
exposar múltiples i interessants resultats en obres realitzades sota aquest sistema. 
Els avantatges que s'obtenen són: Reducció de temps i costos, Gran flexibilitat per a 
efectuar canvis, Inici de les obres abans de la finalització del projecte, Reducció del 
risc i millor administració de contingències, Aprofitament ple de totes les oportunitats 
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puntuals, Aplicació integral de tècniques de partenariat amb proveïdors i de projectes 
d'especificació flexible (millora de la performance i la qualitat). 

 
Avui dia, la figura del CM dins la tipologia de contractació es pot definir per els següents 
punts a forma general:  

 Agència CM (. El concepte original de suplantar el contractista general amb un gestor 
de quota de la construcció de compensació)  

 CM com responsable del propietari durant la construcció, sovint amb una mica de 
consultoria fase de disseny.  

  CM en Risc (similar al concepte original, però amb el previsió de subcontractes en 
poder de la CM, que també dóna una garantia sobre el cost total, el que efectivament 
convertir-se en una quota de compensació del contractista general.) Es compromet 
per filosofia professional agafar actiu de CM en risc amb compromís de no superar 
un Preu Màxim Garantit (GMP). 

  "CM" com un terme que s'utilitza en lloc de "ACM" (Administració de Contractes 
Múltiples), en nom del propietari. Model escollit en aquesta obra, o modalitat Fast 
Track per ACM. 

 
En aquesta obra, la modalitat de contractació escollida és la CONTRACTACIÓ PER 
FAST TRACK, per idea inicial de no tenir el projecte tancat ni definit, i la referència, de 
realitzar el projecte en paral·lel respecte la execució de la obra, poder determinar per 
fases el projecte i d’aquesta manera transmetre per execució en la obra, amb una 
tipologia de  contractació de CM tipus ACM, de modalitat d’Administrador de Contractes 
Múltiple representat de la propietat amb un plus d’acord a client de ser un CM amb 
situació de risc, en el cas de garantir un GMP (garantia de preu màxim garantit), tot i no 
aplicar el 100% el sistema de penalització per incompliment d’objectiu pressupost aplicat 
en els honoraris professionals. 
 
CM en situació de risc és un mètode de lliurament que implica un compromís pel gerent 
de construcció per lliurar el projecte dins d'un Preu Màxim Garantit (GMP), en la majoria 
dels casos. el gerent de construcció ha de gestionar i controlar els costos de construcció 
que no excedeixi els GMP, el que seria un cop financer a l'empresa CM. CM en situació 
de risc és un terme global es refereix a una relació de negocis de la construcció del 
contractista, propietari i arquitecte / dissenyador. Típicament, un CM a disposició risc 
s'elimina una "oferta baixa" projecte de construcció. Un acord de GMP és una part típica 
del contracte de CM i el propietari alguna cosa comparable a una "oferta baixa" del 
contracte, però amb una sèrie d'ajustos en les responsabilitats requerides pel CM. 

 
"En risc" CM és un mètode de lliurament que implica un compromís pel gerent de 
construcció per lliurar el projecte dins d'un Preu Màxim Garantit (GMP). El CM actua com 
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a consultor per al propietari en el desenvolupament i les fases de disseny, però com 
l'equivalent d'un contractista general durant la fase de construcció, quan un CM està 
lligada a una GMP, a més d'actuar en interès del client, també protegeix el seu propi 
interès per el correcte funcionament de la obra. Amb aquesta metodologia el 
CONSTRUCTION MANAGEMENT assumeix el risc amb els seus clients amb diverses 
modalitats de vinculació a resultat, per garantir el compliment d'objectius. 
 

MODEL DE GESTIÓ UTILITZAT EN OBRA 
Per últim, cal marcar el model de gestió utilitzat en obra a preferència del promotor, per ja 
realitzar les tasques d’inici de contractació segons el sistema emprat. Tot seguit, es mostren 
a nivell general les diverses metodologies, i a posterior es defineix el model escollit en la 
obra: 
 
1. Promotor amb subcontractació íntegre.  

Per preus unitaris tancats i amidaments oberts (pressupost). El preu final de l’obra estarà 
influït per la variació de l’amidament real i per l’aparició de preus contradictoris (preus 
unitaris i amidament). 
2. Constructor - contractista amb subcontractació íntegre. 

Per preu tancat o claus en mà. El preu final de l’obra es manté constant, a menys que es 
procedeixin a considerar-se els preus contradictoris 
3. Promotor - constructor amb part de producció pròpia. 

Per administració. El preu final de l’obra no es coneixerà fins a la seva liquidació. 
4. Promotor o Constructora amb part de producció pròpia. 

Per costos vistos (llibre obert). La propietat busca i coneix les ofertes de tots els nivells de 
contractació i subcontractació. 
 
Model escollit de sistema tipus 4, promotor o constructora amb part de producció pròpia + 
tipus 1 de promotor amb subcontractació íntegre. A on es va realitzar al inici projecte, un 
estat amidaments complet, segons projecte bàsic i executiu en primera fase per reforma 
interior de l’edifici, mes de gener 2011, i una fase 2, abril 2011 per realitzar la remunta en la 
planta coberta i traster en planta baixa, amb una relació de preus de cost real, segons 
aplicació de preus per taules, per obtenir un preu tancat, amb uns amidaments oberts tipus 
pressupost, en funció de la sistemàtica de la obra, al ser un tipus Fast Track. En aquest cas, 
no es concreta l’aparició de preus contradictoris, sinó que mensualment es controla les 
variants de partides que apareixen o s’anul·len i es tanca l’amidament per tenir el cost 
controlat. Són costos vistos, perquè tota la informació de costos a nivell de contractació i 
subcontractació són coneguts per el promotor, ja que la filosofia de la modalitat CM, es té 
coneixement de tot real, inclús part de la informació es té coneixement per part dels 
arquitectes, per comprovar i veure el cost de les coses i valorar diferències respecte la 
modalitat tradicional.  
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En funció de la nostra posició com a client, que actua com a empresa, la part de producció 
pròpia es destina que compra material, adjudica partides de mà d’obra i construcció, lloguer 
de maquinària, (empresa similar constructora) compra edifici, honoraris tècnics, venda 
promotora, contracte amb Inmobiliaria ,.. (empresa similar promotora), totes dins el grup i 
marca comercial, com a concepte d’imatge general. Aquest sistema garanteix que el 
producte, sigui el més econòmic possible, sense intervenció per part de l’industrial de 
productes de gama bàsica. En el cas es separa per tipologia les compres estipulades per 
empresa constructora segons empresa subministradora: 

 Material bàsic: com potser morter, ciment, formigó ensacat, maó massís o calat, 
taulons fusta, sacs de guix, morter porcel-lànic, ciment cola, etc amb la empresa 
subministradora, la Plataforma de la Construcció de Sabadell. Descompte de 15 al 20 
% per unitat. 

 Material sanitari i material de paviment i enrajolat ceràmic, empresa subministradora 
Domedel de Sabadell. Descomptes del 30 al 40 % per unitat. 

 Lloguer de maquinària, empresa subministradora Uping, SA i per lloguer bastides 
temporals fixes en façanes, per la empresa ALCO, SL. Descomptes del 15 % per 
servei. 

 Contenidors de runa, amb subministrador Gelabert, SA. Descomptes del 25 % per 
unitat. 

 
Tots aquests punts es marquen inicialment, per negociar directament en cada distribució 
d’empresa subministradora i garantir un rebaixa de preus general amb uns descomptes 
importants de producte que es detalla anteriorment. Evidentment, no s’adopta aquesta 
postura per tots els materials i a totes les empreses, sinó els més significatius i amb més 
poder de descompte per afectació al preu final. Sempre aquests punts es detallen a les 
empreses afectades previ a contractació. Resta empreses no aplica, per el fet que no es 
tracta d’una empresa constructora convencional, on no té cap personal en plantilla, ni és la 
principal missió de la empresa. 

 
SISTEMES DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
Una vegada està el sistema de contractació general de la obra estipulat dins el camp del 
management, es marca les tècniques o diferents models per la descomposició de projecte 
en paquets de treball, segons la estratègia en contractació per fast track amb tipologia per 
ACM (Sistema de contractació múltiple) i amb un model de gestió tipus 4 de promotor o 
constructor amb part de producció pròpia, tot i que adopta molts formats del sistema tipus 1 
de promotor amb subcontractació íntegre per obtenir uns preus unitaris tancats i amidament 
obert. 
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Amb aquesta teoria, ja es formula la pràctica, on per el sistema establert per Fast Track amb 
un sistema de contractació múltiple cal establir el conjunt de partides, o lotificació de la obra, 
i comença a programar,  coordinar industrials, preparar documentació informàtica (plànols, 
part dels amidaments escrit,..) i visita en obra per concretar àmbit actuació i profunditzar en 
estat real de la obra. Aquests industrials no estant seleccionats a l’atzar, es considera una 
llista o llistat d’industrials que s’ha treballat i obtenen bona puntuació final (segons anteriors 
obres) i que han estat en altres obres (extretes de la experiència) o de bones referències de 
col-legues professionals, per poder fer el comparatiu amb un mínim de 3 empreses i màxim 
de 5-7 empreses. Veure llistat d’industrials utilitzat en la obra en el document 2. 
 
Sempre s’ha de conèixer els tipus de contracte per a cada lot, per mantenir una igualtat 
entre les empreses ofertades i conèixer la obra, és a dir, visita d’obra, per evitar costos no 
previstos (grua, accessibilitat,...). Es facilita la mateixa informació de partida per igualtat a 
tothom, i amb un termini de 7 dies hàbils per entrega de la oferta econòmica via mail. 
 
Es determina per facilitar una fórmula de pagament àgil i efectiva, un pagament per 
transferència bancària a 30 dies data factura a final de mes, si la factura està correcte. En 
alguns casos especials, com el lot de fusteria de fusta, alumini i instal·lacions es permet un 
% inicial per compra material, al ser d’imports majors a 40.000 €. Únicament en aquests 
casos es permet les condicions, i en el cas, que marca contracte específic d’ascensor i 
montacotxes, que excepcionalment, per concepte són un 30 % inicial, 50% en execució obra 
i 20% finalització i posta en marxa. Ja que són requeriments i industrials amb gran volum 
que exigeixen els seus formats i terminis de pagaments. Per la resta d’empreses, la forma 
de pagament és molt més ràpida, que la generalment establerta en altres empreses, que 
solia ser en 90 dies data factura o fins i tot, 120 dies, d’aquesta manera garanteixes millor 
interès per intervenir, major descompte final i fins i  tot depenent industrial una opció de 
descompte de pronto pago, del 3 al 4% de l’import final, per la facilitat de pagament. 
 
En cada lot s’estableix un contracte amb unes clàusules generals per a tots, i en particulars 
per alguns punts. Per part del promotor, no vol aplicar clàusula de retencions, si està en 
algun cas, la clàusula de penalització. Opció no aconsellada per CM, però per requeriments 
de client es manté la postura en els contractes d’aplicació de retencions. 
 
Una vegada s’ha realitzat el procés de licitació, comparativa i adjudicació de la empresa o 
industrial, es formalitza el contracte per escrit i duplicat amb signatura a cada fulla per 
ambdues parts. Veure en document 2 un contracte tipus redactat. 
 
CONJUNT DE LOTS (LOTIFICACIÓ) DEFINIDA EN OBRA 
El conjunt de lots o lotificació de les partides seleccionades per a dur a terme el control de 
tota la obra, es divideix en conceptes de contractació general per a diferents 
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industrials/empreses especialitzades en cada sector definit. Tot seguit es marquen la 
lotificació definida en la obra: 

 
Són els criteris que s’han pres per a determinar els paquets de lots en la obra, en 
consideració a tenir sintetitzat el màxim, la especialitat de cada industrial al sector, sense 
intentar tenir pocs lots, per aconseguir i minimitzat el sobrecost per obtenir molts paquets de 
contractes i materials a subministrar. En aquest cas, la mà d’obra del paleta no aporta 
material bàsic, com paviments i enrajolats per obtenir el màxim control de material en obra i 
no haver sobrecost per industrial.  
Per a cada lot establert, es realitza un control de la documentació a entregar per igual a 
totes les empreses seleccionades que entren dins les pautes acceptables, punt 01 
SOLICITUDES, i es recull tota la informació i pressupostos i condicions específiques i 
tècniques en el punt 02 RECIBIDOS. Un cop analitzant i detallat a cada apartat de cada 
empresa els punts de cost, qualitat i temps es realitza un estudi de compartiu per discriminar 
empresa o punts que no han valorat econòmicament o que no compleix, amb un tanteig 
d’igualar conceptes i penalitzar qui no ha valorat totes les opcions, punt 03 COMPARATIVO. 
Una vegada està adjudicada la empresa es guarda la oferta econòmica i tècnica en apartat 
04 ADJUDICATARIO, per tenir tota la informació arxivada i documentada. 
 

Per a cada lot es realitza aquest procés, que una vegada la 
correcció de dades i ponderacions de punts i econòmica està 
realitzada del punt 03 de COMPARATIVO, es traspassa la 
informació a un únic arxiu en excel que és el Comparatiu 
Ofertes GG17BCN per un control general de tota la obra, i de 
control per temes de contracte, inici obra, finalització. Veure 
punt posterior per el seu detall. 

 
Per a cada lot es realitza aquest procés, que una vegada la correcció de dades i 
ponderacions de punts i econòmica està realitzada del punt 03 de COMPARATIVO, es 
traspassa la informació a un únic arxiu en excel que és el Comparatiu Ofertes GG17BCN per 
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un control general de tota la obra, i de control per temes de contracte, inici obra, finalització. 
Veure document 2 per el detall explicat de cada punt. 
 

3.3 Comparativa industrials 
 
El model utilitzat de forma de comparativa, es realitza amb un quadre resum de concepte 
d’industrials a comparar, i dins de cada lot o conjunt de partides es realitza amb una 
vinculació dins el programa utilitzat en excel una descripció detallada de cada partida amb 
un resum de totes les partides que engloba el concepte, amb preu i amidament previst i en 
costat dret les empreses a comparar amb proposta de preus realitzades. Es una separació 
per lotificació de partides, segons el mateix criteri establert de separació i conjunt de partides 
marcat en la fórmula de contractació. El temps que es dedica per la comparativa és de 2 
dies hàbils, per marcar totes les partides, anotar preus, penalitzar i compensar les partides 
no valorades, i dret a tempteig a les empreses que no havien valorat partides per error o 
mala interpretació. 
 
És un document general i recull tota la informació de comparativa per a cada lot i marcatge 
de la seva adjudicació i dades en general de tràmits de check-list de petició, comparatiu, 
quin és l’adjudicatari, seguretat i contractació i inici previst obra. Es vol incloure aquest 
conjunt de punts, per un control més dinàmic i aportació visual en la taula conjunt, per tenir 
les dades límit i de referència per a cada lot establert. Tot aquest control documental, està 
tot informatitzat, en la base de dades en format Excel del projecte - obra, separat fase 
projecte respecte la obra, i dins cada carpeta creada per a control i sistematització de dades. 
S’envia per mail tots els documents resultants, una vegada acabada i unificada la taula de 
comparativa de cada lot per control i aprovació final del client.  
 
En el document 2, es reflexa punt per punt el detall per exemples, de la sol·licitud per a cada 
industrial, amb la posterior recepció de documentació de cada industrial amb els seus 
pressupostos i el quadre comparatiu d’industrials, on s’especifica segons cada lot les 
partides a forma resum amb preu i import total previst en predimensionat inicial, i en 
columnes posteriors el preu avaluat i import total segons amidament fixa per a cada 
industrial. En cas de falta de valoració o desconeixement, sempre es penalitza a totes les 
empreses amb la valoració més alta per ponderar per igual. I en el cas, que una empresa 
avaluïn factors de més es separa i s’avalua per separat per unificar tots per igualar, que es 
descriu en la part superior. Finalment es selecciona el preu més econòmic amb una marca 
en casella de color verd per adjudicació final. L’últim punt reflexa el control de costos segons 
el seguiment mensual en fitxer excel de tots els pagaments mensuals. Veure els documents 
en apartat de control de costos. Tot seguit es mostra el document realitzat en excel de 
control general de la obra amb el quadre comparatiu: 
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Quadre comparatiu general de la obra per lotificació. Amb un control datat de check-list de varis punts importants per control de la obra: 
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3.4 Conclusions 
 

La complexitat de definició en la metodologia, segons els formats de tipus, sembla un procés 
complexa, però una vegada estipulat, sobretot definit el sistema, la metodologia de gestió en 
obra, la estratègia de contractació i del tipus de producte, l’aplicació és més directe i els 
formats, si es tenen bases de documentació, el formalisme és més immediat. En el cas de 
documentació, al tenir formats de tipus de contractes, base de dades i documentacions de 
comparatius en excel, únicament cal clarificar ja la parametrització i classificació de lots de 
partides i paquetització, per industrials per repartir, el procés inicial ja és una document ‘en 
vida’ que cal ja anar actualitzant constantment, segons el procés de cada partida es vagi 
licitant i adjudicant. 
 
El formalisme de contractació, al ser un sistema molt metòdic i habitual en empreses 
constructores, no aplica dificultat, únicament és temps per concretar visites en obra, entrega 
de documentació via mail, i seguiment per mòbil i mail. Sol ser un procés, que cal un 
seguiment en general, on algunes empreses no lliuren la informació i cal reclamar, o falta 
alguna documentació. No es fa tot a la vegada, es descrimina per fases, segons el procés 
que es troba la obra la determinació per licitar, enviar informació i compara per poder fer 
adjudicació final, segons els timings establerts inicialment, per el compliment del planning. 
Els moments més durs, o de més moviment, són el principi, sobretot per la gran quantitat de 
lots a licitar inicialment, més en la fase de l’edifici que es trobava que era aproximadament al 
61,50 %, on calia entrar molts industrials com ram de paleta, instal·lador, etc. Tot a la 
vegada, en paral-lel en explicar, a totes les empreses, la sistemàtica de modalitat de 
construcció, que en la majoria d’empreses ho veien com una complexitat el fet d’elaborar 
projecte amb 1 mes de diferència respecte la obra, i en punts per definir i canvis en obra, 
però una vegada es formalitza l’execució de la obra es comprova el seu funcionament. 
Durant els posteriors mesos, la formalització contractes i comparativa industrials ja és més 
continuada i ja pràcticament nul·la en els mesos de juliol i sobretot agost. 
 
 La selecció de la lotificació és un requeriment de separació de partides segons criteri propi, 
per designació i operativa d’empreses subcontractes o industrials per a cada tasca i amb un 
referent d’anteriors experiències. El control documental segons fulla adjunta anteriorment, és 
un format que condiciona i regula per lots si el procés està realitzat o no i si té compliment 
de les mesures de seguretat, contractació i inici previst. Està en base a documentació de 
registre i control visual per enviar al promotor per avaluar estat en cada fase de la obra. 
Implica un esforç de consens i contacte dins el propi equip de treball per aconseguir que 
entre totes les opinions l’objectiu marcat sigui únic per tots. En el cas m’ha afectat, cal 
demostrar confiança i col·laboració per pautar el guió de treball d’respecte d’un model 
tradicional.
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4 PLANNING 

 

4.1 Objectives 
 

 Goal is to learn to plan in advance the time and interference between the tasks to be 
timed in order to provide the dates of compliance milestones, based programmer. It 
initially planned to meet the expected time to complete the work (depending 
temporalitzadora), so check the impact of each task to its predecessor and 
predecessor (Organizers). 
 

The procedures and skills necessary for the purpose are: 
 Understand the techniques and methods for programming and monitoring of each 

phase. 
  Planning. Techniques for planning. 

 

4.2 Planning 
 
It is done in the initial phase, a state of planning in general to predict the duration of the 
works, with the premise that to be a fast track mode, could be changes, improvements or 
modifications under project designed and respect the reality (as it has happened). 
Breakdown of Planning in accordance with measurements of the state structure with lots of 
contracts. 
 
Similarly, the idea is to have a minimal monthly monitoring to set times, either in general or 
more particular level of compliance and detect faults of data or critical activities that require 
immediate action, as detected in the case of branch palette, with a need for provision of data 
to meet people outside, or take other measures. They are all planning reflected in the 

document 2. 
 
It shows a general set of photos, the initial state of the work, dated 10-01-11: 
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Tracked monthly for each part of the whole work with the program MS Project. 
 
Planning carried out the initial 17-01-11, with completion in late July and reviews during the 
month of August and September. 
 
The criterion set of items, with order of construction and lots of games seconds. 
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INITIAL PLANNING 17-01-11. Final in 31-07-11 
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END PLANNING  12-08-11. Final in 21-09-11.
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12-08-11 Planning made the final, with work ending mid-September and remaining until late 
September to review works. 
 
Due to change and / or modification of concepts of ownership, improved quality and booting 
all tiled bathrooms and new tile replacement and replacement with new pavement façade 
balconies, involves an adjustment in the planning, with a achievement of flats completed in 
late July and end caps reviews the basement and ground floor access in lobby. And 
determines a focus adjustment and determination of items such as floor finishes in late July 
and yet to finish and finish the basement with parking and access lobby floor in late August 
and early September. 
 
One of the main changes are applied to delay a planning decision is made finally booted all 
the tiling and paving of wetlands and rear balconies and new tile replacement and new 
pavement, which led to a slight modification distribution of wetlands (eg, 1 bathroom 3rd 
floor) a delay of 12 days. 
 
Was detected in the planning of May, a delay significantly in the starting branch of Masonry, 
with a structure of the back of the skylights as the storage of flat 3rd 1st and 3rd 2nd 
unfinished, which was a delay usually 15 days. We decided on 16-05-11, 19-05-11 and 
entered into the palette with a bunch of pallets reinforced with 3 and 2 pawns, action time of 
1 month and a half or so, to ensure completion of cover and production of end caps on all 
floors (complete with facilities for air ducts), and subsequent storage on the ground floor. It 
gave the order to retreat on 08-07-11 with the fulfillment of all tasks performed. 
 

 
State roof skylights 18-05-11          State roof skylights 13-07-11 
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Evolution of the entire ground floor storage room with work  
already done ceramic coated. With caps on all floors 
issues ceiling and walls in facilities subject. Date 13-07-11. 
 
Great progress with the decision to bring more staff work, 
 although the billing increments, was general need for the 
final time and cost. 
 
 
 
Due to lack of material, especially wood M1 for common area, such as stairs and entrance hall, 
did not finish area coatings on lobby level and a delay of 10 days since the factory closed and 
no shipment of material, and for this reason along with other industry that made holiday, it was 
decided to make the stop vacation 15-08-11 28-08-11, 29-08-11 to finish with the resumption 
and completion of common areas with the carpenter and facilities in the garage, and to ensure 
all repassos and finishing of floors. 
 
During September, there were reviews building and finishing in the basement to garage, 
elevator and legalization elevation car and finally caps the entrance lobby and ground floor. It 
was decided by the developer do the work and final certificate of occupancy on September 21 
and request inspection of first employment in the City Council with review and inspection record 
of environmental and licensing activities by car SGS Tecnos, ECA inspection of electrical 
installations, plumbing company Agbar in general and review of telecommunication facilities. 
 

              
Main facade, with phase finished floor placated with aluminum carpentry and painting look,  10-08-11 
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Lack placated wooden M1 in the Community area and front facade lift, planned arrival of 
material and finish assembling the factory 05-09-11 15-11-11. Lift mounted, legalization 
during September. date 10-08-11 

               
           
     
 
 
 
 
 
 
Outside of a flat, wooden kitchen furniture finish. Fully finished painting and installation, 
dated 04-08-11. No review of flats in painting and cleaning work planned for late August from 
29-08-11. Details inside bathroom of a flat rate and finished wardrobes, dated 04-08-11. I 
completely finished, except mirrors are placed in early September. 
 

4.3 Conclusions 
In planning, establishing an initial study with a forecast of project start in January and phase of 
works to start cleaning the building work during January and February, with a running time of 6 
months.  
 
Therefore, completion end of July. Although the changes in criteria for medium to high at certain 
points (finished glass partitions, paneling in common areas, entrance hall with lockable door and 
wood paneling board - chalk, ..) and especially incorporating more tasks (and start replacing all 
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tiled / paved) resulted in revisions and checks for extension of deadline of late August to late 
September (including repassos and finishes). 
 
With a comprehensive and global control of each batch is detected in a delayed branch as a 
whole palette critical for what is reacted with an immediate intervention of more labor for a 
period of 1 month and a half to end of May is given acceptance. Three officers involved in work 
palette 1 and 2 pawns assistants, with a total of 5 people reinforcement to achieve a goal-to 
verify that the plant cover in the back was atrassat and involved a general delay of work. 
Obviously, one of the premises of the CM is to anticipate mistakes and lack of foresight in 
regard to any parameter that affects the work, and here he reacted quickly to the promoter to 
mediate and restore the status of compliance for optimal planning. 
 
In all these respects, it is important to clarify and explain to the client, to warn both cost and 
timing that may be incurred in any case. At this point, the client has always been informed and 
has accepted the delay term with appropriate justifications. The most complex is trying, through 
the final stages of industrial finishes and compliments for jobs, especially in August that despite 
the speed, it was concluded the need to close 2 weeks, little progress effective to own and 
advised clients to avoid the cost of having a bunch of mason and painter for 2 weeks. In these 
cases, the best pararalitzar work temporarily and restart in late August to September to work 
effectively with others. 
 
In terms of the contract, always dial provides for planning with delay if necessary, apply 
penalties clauses, although, due to justified reasons, it was not necessary to apply, to any 
industry. Most of the data set and tasks were detailed previously, and if a delay was reported 
immediately. 
 
In general, it can be concluded that the delay within the affected items can be considered 
generally minimized, to be within a month of August, that all construction is a critical month for 
all factories and industrial supply or are close to homes, and caps and finishes up in mid-
September. 
 
For what concerns the promoter, nor affected very seriously, being a month that people with 
virtually no trade visits to apartments, and recovery would be based on half of September, so in 
a controllable parameter apart, to be warned in advance that people might see the flats from 15 
September onwards. 
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5 PRESSUPOSTOS 

 

5.1 Objectius 
 Establir un sistema de control de costos, comprenent l’estructura general dels 

pressupostos. 

 

5.2 Pressupostos 
 
Segons estat d’amidaments, es realitza un pressupost amb una base de dades agafades de 
ratis de costos reals i segons estimació inicial. Veure el document 2 el detall de cada 
pressupost. 
 
Aquest pressupost es realitza segons estimació per a ‘controller’, de la entitat bancària, per a 
adjudicació de la hipoteca financera. 
 
Mensualment es fa un control de costos i aplicació a pressupost per import total. 
 
Tots els pressupostos es fan amb el programa informàtic de realització de pressupost i 
amidaments Presto versió 8.9, similar al TCQ2000 o Arquímedes, per el resultat final: Model 
exemple de realització pressupost en capítol tancament i divisòries: 
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Visualització en pantalla del programa de pressupost en Presto. Versió últim pressupost amb tancament obra mes setembre 2011 
A continuació detall en exemple de model d’un compost de la partida de paviments, en aquest cas de paviment sintètic de fusta: 
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Model de visualització del pressupost en versió impresa del programa: 

 
Per comoditat en versió per a promotor o client, es traspassa versió pressupost a document 
excel, que és de traspàs directe: 
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3        Capítulo TANCAMENTS I DIVISÒRIES 1 8.022,77 8.022,77
3.1    Partida m2Paret de gruix 15cm de maó 

calat de 29x14x10, per 
revestir, col∙

62,26 37,68 2.345,96

Paret de gruix 15cm de maó 
calat de 29x14x10, per 
revestir, col∙locat amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat 
a l'obra amb formigonera de 
165l, per formació de 
divisòria de les diferents 
entitats.

ZONA COMUNITÀRIA 0 0,00 0,00 0,00 0,00
terrassa pb 1 8,77 0,00 0,50 4,39
vestíbul 1 1,00 0,00 2,10 2,10
trasters 3 4,27 0,00 2,50 32,03

1 8,50 0,00 2,50 21,25
LOCAL COMERCIAL 1 1,00 0,00 2,50 2,50

3.1 62,26 37,68 2.345,96
3.2    Partida m2Envà de 7,50 cm de gruix de 

fàbrica de supermaó foradat 
senzill,

54,36 25,27 1.373,55

Envà de 7,50 cm de gruix de 
fàbrica de supermaó foradat 
senzill, de 60x25x7 cm, pres 
amb morter, CP 1:6 elaborat 
a obra amb formigonera, per 
formació de divisòries.

VIVENDES 0 0,00 0,00 0,00 0,00
3º2º 1 1,60 0,00 2,50 4,00

1 0,60 0,00 2,50 1,50
1 2,75 0,00 2,50 6,88

2º2º 1 1,60 0,00 2,50 4,00
1 0,60 0,00 2,50 1,50
1 2,80 0,00 2,50 7,00
1 1,90 0,00 2,50 4,75

1º3º 1 0,80 0,00 2,10 1,68
1 2,60 0,00 2,50 6,50
1 0,60 0,00 2,50 1,50

1º2º 1 2,65 0,00 2,50 6,63
1 2,77 0,00 2,50 6,93

1º1º 1 0,60 0,00 2,50 1,50
3.2 54,36 25,27 1.373,55  

 
VERSIONS DE PRESSUPOST EN OBRA 
1. Versió inicial del 30-01-11, import total de 529.790,05 € 
2. Versió rectificada del 17-02-11, import total de 546.206,31 € 
3. Versió a controller entitat bancària del 22-02-11, import total de 683.500,31 € 
4. Tancament obra, data 18-09-11, importa total de 572.692,04 € x 18,65 % honoraris, 
instal·lacions provisionals i definitives i imprevistos, de 679.499,11 €. Diferencial i resta de 
diferència respecte preu venda a preu obtingut de cost es destina a cobrir el benefici 
industrial, despesses generals i costos indirectes per empresa promotora. 
Diferencials de pressupost i motius: 

 
Versió 1 a versió 2: 
-Eliminació de caseta de fusta prefabricada en coberta per obra convencional. 
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-Eliminació de previsió de nevera, amb moble integrat de campana i part de campana 
decorativa 
-Aprofitament de totes les banyeres i plats de dutxa aprofitables d’obra, respecte versió 
inicial d’arrencar tot. 
-Eliminació del parquet de fusta en zones humides de banys per paviment ceràmic de gres. 
-Reduir de fusteria exterior alumini amb ruptura de pont tèrmic a sense pont tèrmic, degut a 
ubicació de l’edifici. 
-Inclou més tractament de pintura 
-Inclou ‘cortineros’ i tractament d’acabats i revestiments d’arrebossat de reparacions en 
façana 
-Inclou tot enderroc i sobretot arrencada de tot l’enrajolat existent en banys per substitució 
de nou enrajolat, amb increment de partida de enrajolat de parets. 
 
Versió 2 a versió 3: 
-Inclou reforç estructura de montacotxes 
-Inclou increment pujada/baixada material en obra per operaris ram paleta 
-Inclou paviment de resines epoxy en solera formigó aparcament 
-Incorpora un aplacat de granit en façana enlloc del previst amb morter monocapa 
-Previsió de major estructura de suport metàl·lica per fusteria alumini accés vestíbul 
-Major previsió de cost en estructura de folrat de alucubond en zones façana principal per 
alumini 
-Previsió escala de fusta de pi, enlloc de metàl·lica, per accés en local comercial i 2 dúplex 
en planta 3º 
-Previsió de radiadors tovallolers elèctrics en banys. No es preveu condicionar amb aparell 
d’aire de sostre en banys, ni cuines. 
-Muntatge d’estructura de deployé en façana principal 
-Previsió de connexions en instal·lacions com clavegueram, aigua, electricitat i 
telecomunicacions. 
 
Versió 3 a versió 4: 
-Finalment, es va considerar eliminar la partida de deployé amb substitució de reforç i remat 
amb estructura metàl·lica galvanitzada i lacada en negre mat, per regularitzar i sistema de 
reforç i recolzament amb la barana prefabricada. 
-S’adopta la eliminació del tovalloler elèctric, per impossibilitat de col·locació en banys per 
espais, i es realitzar un condicionament amb aire fred/calent a interior de només banys a 
través de reixa i conducte. 
-Es modifica sistema aire condicionat amb un sistema amb retorn conduït al passadís sense 
plenum. És una mica més car que la previsió inicial. 
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-Es regularitzen canvis d’arrencar el paviment posterior de balcons i substituir per el 
paviment de gres porcel-lànic de la façana principal. 
-Es modifica el paviment de resines epoxy per el paviment aparcament per un rebaixat i polit 
del propi paviment de la solera de formigó amb disc de diamant. 
-Es redistribueix orientació de trasters, per col-locar una nova plaça d’aparcament, amb 
pertinent modificació de trasters. 
-Modificació sistema de ventilació i extracció aire en trasters. 
-Eliminació de mobles integrats dins el bany i es col-loca silestone amb faldó amb lavabo 
encastat. 
-Inclou en banys complets, 2º2 i 3º2º una mampara de separació de vidre entre lavabo i 
zona de WC, bidet i banyera. 
-S’inclou un folrat de frontal ascensor i en planta baixa. 
-Lama de persiana enrotllable galvanitzada per accés a local comercial. 
-Sistema de instal·lació de ventilació i extracció d’aparcament i trasters, amb 1 ventilador 
sense silenciador, amb una xemeneia galvanitzada a alçada de 1 m per sobre carener 
coberta de golfes pròpies. 
-Redistribució  i porta massissa entrada vestíbul vivenda. 
-Acabats interiors golfes en coberta, amb parquet interior, instal·lació elèctrica, aigua i 
aparell Split per aire condicionat/bomba de calor i connexió d’un bany. 
-Acabats en revestiment M1 de fusta rexapat de faig en vestíbul i zona espai comú. 
-Forrat interior en pisos 3º2º, 2º2º i 1º3º de rexapat de fusta de faig en paret entrada. 
-Muntatge de mampares de vidre en tots els banys 
-Muntatge de llum decorativa de paret en miralls de banys 

 

5.3 Conclusions 
 
El control pressupostari, resulta juntament amb el planning i el control de costos el fet més 
important, vital per justificar i controlar la obra cara al client. Per el que respecte, en el 
control pressupostari, el fet de justificar econòmicament la operació a una entitat bancària, 
suposa doble control, d’aquí el fet de corregir pressupostos inicials, de versió inicial a una 
fase 2 i una última per fet el tancament/ petició econòmica d’hipoteca per tot l’edifici. 
 
La majoria dels canvis plantejats i ajustos suposen al principi de la obra, un petit canvi 
econòmic en volum, en canvi ja queda repercutit en la petició al controller que s’adopten tots 
els criteris i propostes de tot l’equip tècnic i client per donar una xifra global màxima sense 
sobrepassar. Tot i la gran dificultat, del control posterior mensualment per correccions, errors 
o modificacions sobre fase d’obra, amb un control de costos rigorós i amb advertència i 
informació va poder controlar i ajustar fins la xifra global. No és fàcil, la petició de majoria de 
detalls d’acabats sobretot per part dels arquitectes, que tots han estat recollits i analitzats 
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previ a donar acceptació a la petició, una vegada conegut el seu increment de cost; 
evidentment, en algunes altres coses s’han anul-lat partides o modificat a la baixa, per 
absorbir els canvis i modificacions a nivell pressupostari.  
 
Totes les modificacions i canvis, sempre han anat per buscar una millor en qualitat i acabats, 
que inicialment no estaven previstes i finalment s’accepten per el benefici del propi edifici i 
usuari final, ja que per un preu correcte es millora la qualitat, dins la globalitat de 
competències de venda de vivendes dins la ciutat de Barcelona. La idea és crear marca 
comercial, tipus And, per reconeixement de cara al client, i oferir un producte de gamma 
mitja - alta dins d’un barri de zona residencial mitja (Zona del Clot Aragó - Meridiana amb 
València, districte de St. Martí), amb la projecció de bona localització al costat de la parada 
de metro L3 del Clot i parada de Renfe de Clot Aragó. Globalment, es pot considerar que 
l’objectiu inicial i forçat en l’obra s’ha aconseguit, amb unes vivendes molt ben acabades 
dins l’entorn. Actualment, es disposa informació de la pròpia Inmobiliaria, que es confirma 
que hi ha efectuades 2 vendes de pisos (1º1º i 2º2º), fet que resulta un punt positiu per 
l’objectiu final. 
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6 CONTROL DE COSTOS 

 

6.1 Objectius 
 Establir un sistema de control de costos, comprenent l’estructura general dels càlculs 

de costos. 
 Condicionants de cada tipus de control de costos. 
 Mètodes pel seguiment i control de costos. 
 El sistema pressupostari i l’estratègia de contractació en el seguiment i control de 

costos. 

 
Conceptes de definicions del tema: 

 Generador de costos o cost driver: factor que crea o influeix en el cost  
 Cost directe: cost identificable que afecta directament a la partida en qüestió i al 

rendiment 
 Cost indirecte: cost no identificable que afecta directament a la partida en qüestió i al 

rendiment 
 Premissa: el major Cost Driver és en la fase de disseny (es defineix un 80% en 

projecte) 

 

6.2 Control de costos 
 

Objectiu obvi del Construction Manager, a on la documentació del control de costos 
proporciona una orientació sobre quines mesures de control es tener que pendres durant 
l’obra, ja que és un sistema més d’informació sobre els costos reals i desviacions en l’obra. 
Elements principals: observació, comparació de l’estàndard previst i desitjat i en cas 
necessari mesures correctores. 
Objectius fonamentals: límit de la despesa perquè els recursos són limitats i escasos, 
millorar l’estalvi i immediatament la rendibilitat i per tant, el benefici de l’obra. Permet oferir 
una informació que faciliti actuar o permetre pendre unes mesures determinades per 
rectificar la desviació econòmica de l’objectiu final estimat. 
 
"Agència" CM és un servei professional que es pot aplicar a tots els sistemes de lliurament a 
la CM actua com a agent principal dels propietaris en la gestió d'un projecte de construcció o 
el programa, on el CM és responsable davant el propietari per a la gestió de la planificació, 
disseny, construcció i posterior a les fases de construcció, o parts d'aquest. El CM 
representa els interessos del projecte en les relacions amb altres professionals de la 
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construcció, així com amb altres entitats públiques i privades; ofereix consells, sense color 
per cap conflicte d'interessos, en assumptes com ara:  

 L'ús òptim dels fons disponibles 
 Control de l'abast dels treballs 
 Programació de Projectes 
 L'ús òptim dels coneixements de disseny i empreses de construcció i talents 
 Evitar les demores, canvis i conflictes 
 Millorar el disseny i la qualitat de la construcció 
 Flexibilitat òptima en la contractació i adquisició 
 Gestió de flux d'efectiu 

 
 Fases del control de costos: 

1. Control de costos inicial, Predimensionat de Costos. Ja detallat anteriorment. 
2. Control de costos en fase de sol·licitud de capital  per el pla de previsió de 

pagaments o tesoreria, al dependre de capital del promotor a entitat bancària. Veure 
gràfica de Corba de previsió de cash-flow (producció €/temps en mesos d’obra) 
(Figura 2) 

3. Control de costos en fase execució obra. Previsió de paquetització, pressupost 
objectiu 0 i previsió de pla de pagaments. Inclou previsió de costos,seguiment de 
control de costos, tancament econòmic de l’obra i extracció de ratis per 
retroalimentació de dades. Veure gràfica de control de costos en fase d’execució 
d’obra (Figura 1) 

 
SISTEMA DE COSTOS 

1. Sistema de costos VBC (volume based costing). Sistema de costos basat en el volum 
de la producció. Activitats poc usuals en aquest entorn i més adequat únicament a 
empreses constructores que necessiten producció directe. 

2. Sistema de costos ABC (activity based costing). Sistema de costos basat en el 
concepte de les activitats que estem utilitzant. Activitat que consumeix recursos 
amb unit level activities, activitats a nivell unitari o per mitjà d’activitats a nivell de 
lots amb batch level activities, activitats a nivell de lot. El Mètode de "Costos basat 
en activitats" (ABC) mesura el cost i desenvolupament de les activitats, 
fonamentant en l'ús de recursos, així com organitzant les relacions dels 
responsables dels Centres de Costos, de les diferents activitats. Per tant, millora la 
integritat del cost  al producte, per tant será un cost driver.Sistema utilitzat en 
aquesta obra, amb modificacions al pressupost (MDP) (Figura 3) i full de control de 
costos (CC). (Figura 4) 
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Tipologia d’un edifici de 5 plantes, amb estructura i tancaments exteriors realitzat. Amb la 
estimació de durada de les obres de 6-7 mesos, i personal en contractista de ram de paleta 
en única empresa amb màxim de 10 persones, i mitja de 3-5 persones.  
 
Es realitza un control diari de tasques per part de ram de paleta, i un informe mensual de 
costos. Per tant, sempre és necessària la aportació d’identificació + presa de decisions 
(waiting + processing) i reducció immediata de costos (moving). Cal identificar distorsions del 
cost assignat en algunes partides i eliminar temps d’espera, ajustos i correccions petites, 
amb una execució - processament molt alts. Exemple: detecció de descontrol de cost en 
realització de l’arrebossat (temps i aportació material) per part de ram de paleta, i s’adopta el 
mes de juliol, que una empresa que es dedica a projectats enguixats i cel-ras realitzi les 
tasques de projectat de morter reglejat, que optimitza a 5-6 m2/diaris i amb material al seu 
càrrec, per eliminar i reduir costos sobrevinguts. 
 

 
                        Font informació: postgrau Construction Management organitzat al CAATEEB curs 2010. 

 
Tot seguit es mostren les gràfiques explicades anteriorment:
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CONTROL DE COSTOS EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA. FASE 3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1 
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CORBA DE PREVISIÓ DE CASH - FLOW. (PRODUCCIÓ/ € AMB TEMPS MESOS).  FASE 2 
 
 

 
 

Figura 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
FULLA DE TANCAMENT ECONÒMIC DE PROJECTE 
 
 

 
 
 
 
 
           Figura 3 
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MODIFICACIONS AL PRESSUPOST (MDP) I FULL DE CONTROL DE COSTOS (CC) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4



CONSTRUCTION  MANAGEMENT D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR: C/GABRIEL I  GALAN, 17 BCN                                                 68                              

 

Silvia Rovira Eroles 
 

6.3 Conclusions 
 
El control de costos és fonamental en el camp de gestió de projecte de construcció, degut a 
la causa de l’alt nivell d’incertesa associat amb el cost de la construcció d’edificis. Sobretot, 
el fet de realitzar un projecte de reforma i modificació d’un edifici de forma parcial en la fase 
1 i total en la fase 2,  on s’ha de realitzar un pressupost per la seva construcció, i amb un 
sistema de contractació de Fast Track, requereix una atenció especial, al control de costos 
amb la finalitat d’aconseguir resultats favorables.  
 
Una metodologia de costos basat en el control del risc de conceptes, control de projecte i 
ajust mensual, implica prendre decisions de control durant les fases de planificació i 
execució de la obra, on exigeix que els riscos s’identifiquin, s’avaluïn, es considerin 
acceptables o inacceptables, amb l’anàlisi de decisions del seu cost associat i objectius de 
programació per una solució efectiva a cada problema plantejat. Aquests costos estant 
sempre comparats amb la base de dades d’origen i referència al pressupost, que està en 
format informatitzat en programa de presto i traspassat al Excel per comparativa. En tots els 
costos associats, en alguns casos, on el pressupost adjudicat és superior al previst, 
s’informa al client i si està correcte, es dóna viabilitat per introduir el nou cost al document de 
control mensual.  
 
Cal tenir present, que el cicle de reconsideració, anàlisi de les dades obtingudes i la presa 
de decisions, implica un control fins a la fi de l’execució de la obra. És vital, per sistema de 
retroalimentació un control al final i tancament de cada partida per comparar si els 
paràmetres de ratis inicials de costos de la base de dades ‘pròpia’ és correcte o s’ha de 
modificar a la baixa o alça, base de tot el sistema de autogestió i autocontrol semblant a un 
sistema ISO 9001, on has de saber els encerts i errors, on cal aprendre dels errors i corregir-
los per a posterior aplicació en altres obres. Al final del tancament de la obra, es realitza la 
extracció de dades finals per avaluar i parametritzar les partides i conceptes a millorar, 
canviar  o mantenir. 

 
Per tant, en la difícil situació econòmica és vital oferir un producte amb una reducció de 
costos de més del 25 % respecte del sistema tradicional amb un control rigorós de la 
qualitat, seguretat i sobretot amb la garantia de temps, cost i qualitat. 
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7 RESPONSABILITATS DELS AGENTS DINS EL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

7.1 Objectius 
 

 Conèixer les responsabilitats dels agents que intervenen en el procés constructiu. 
 Situar les responsabilitats del Construction Management. 
 Agents i competències. Responsabilitats i garanties. 

 
Per aconseguir els objectius, cal el compliment dels següents procediments: 

 Documents bàsics. 
 Tramitació de llicències. 
 Requeriments tècnics dels edificis. 

 

7.2 Responsabilitats dels agents dins el procés constructiu 
 

Estableix poca coordinació col·laboració entre agents, on un model actual, provoca: 
 Separació entre el procés de promoció i de producció. 
 Separació entre projecte i execució. 
 Escassa participació dels fabricants de materials i productes en el procés de 

disseny. 
 Compartimentació de rols professionals. 

 
La figura del CM (Construction Manager) i del PM (Project Manager) no estan reconegudes 
dins el marc legal de la LOE. A continuació quadre resum de les modalitats en base teòrica 
i la realitzada en la obra: 
 
AGENTS DEL PROCÉS DINS EL MARC NORMATIU DE LA LOE 

 
 Font informació: extracció de documentació del postgrau     
Construction Management del CAATEEB 
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 Redacció del projecte 
 Direcció, control i seguiment de l’execució 

 Equips propis 
 Contractació de serveis externs 
 Equip multidisciplinar 
 Per paquets de serveis de seguiment i control (per especialitats) 

 Pot ser necessari comptar amb: 
 Intervenció de consultors 
 Intervenció de fabricants/industrials 

 

 
 

 Redacció del projecte per 2 arquitectes: Xavier Baqueró Rodríguez i Gerard Morgui 
Berenguel, amb col·laboració en part control de qualitat i amidament i pressupostos 
realitzat per mi mateixa, Silvia Rovira Eroles. 

 Direcció, control i seguiment de l’execució com a CM: Silvia Rovira Eroles, jo 
mateixa, amb la supervisió i sota recolzament de la promotora AC, SL, amb el 
gerent Ricard Morgui. 

 Realització amb la contractació de serveis externs, amb pagament de 
professionals lliberals amb honoraris. 

 Idea d’equip multidisciplinar, on cadascú té la seva funció molt clara, amb un 
objectiu comú. 

 Necessitats a comptar: 
 Hi ha hagut la intervenció de consultors externs parcials en el recàlcul 

estructural, d’un arquitecte estructurista, per fossat montacotxes, obertura 
forat vivenda 3º2º i càlcul coberta trasters en planta coberta. 

 Intervenció de fabricants/industrials, en fase d’estudi de projecte i 
col·laboració en obra del industrial d’alumini, ascensor i montacotxes, 
fusteria interior de fusta (per definició cuines i armaris en escala zona comú)  
i industrial serralleria (per definició reforç i remat estructura metàl·lica 
balcons façana principal i remat estructura reforç forat de la vivenda 3º2º), 
instal·lador (redistribució en planta de lavadora i secadora, no prevista en 
projecte incorporada dins els banys en planta pis i en planta baixa en traster 
del pati posterior, redistribució i nou càlcul amb enginyer propi del sistema 
de ventilació i extracció de pàrking i distribució de maquinària exterior d’aire 
condicionat en coberta) 
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VISITA D’OBRA 
Tipologia d’actes de visita d’obra utilitzada, com a part de Direcció Execució, tot i ser, en 
concepte general rep resentant Constructor Manager, com a client a la vegada. 
 

 
 
 

       A C T A  D E  R E U N IÓ N  -  2 4       
          

 
 

O B R A   E d if ic i p l u r if a m ilia r  e n tre  m itg e re s  d e  9  v iv e n d e s , lo c a l c o m e rc ia l i 
a p a rc a m e n t 

 
 
F E C H A    13 - 07 - 2 01 1  
C O N C E P T O  V IS IT A  D ’O B R A   
TE M A   P R E V IA  P A R A  A D JU D I C A C IÓ N  D E F IN I T IV A  
C O M E N T A R IO  -  
 
A S IS TE N T E S : L A I A  R O C A  ( E N G IN Y E R IA ) 
D F :   J A V IE R  B A Q U E R Ó  R O D R ÍG U E Z ,  G E R A R D  M O R G U I B E R E N G U E L ,  S I L V I A  R O V I RA  E R O L E S  
P R O M O T O R :  R IC A R D  M O R G U I 
 
 
 
F  A  S  E    D  E     L  A    O  B  R  A  
O b ra  en  9 2  %  e jec uc ió n .  

 

  
 
T E M A S   T R A T A D O S  
-con industrial de aluminio, José Manuel, se determina y toma medidas de las 2 ventanas del altillo bajos 1ª 

zona sobre monta coches. Toma medida de balconeras en zona de trasteros en planta baja. 

-con industrial de silestone, se toman las medidas de todos los aplacados y sobre encimeras de cocinas. Se 

prevé llegada y colocación de silestone de los baños.  

-con industrial de climatización se trata con la ingeniera el sistema de ventilación y extracción en escalera 

comunitaria y trasteros, al no estar de acuerdo la propuesta planteada al sobrecoste económico. Se plantea en 

lugar de extracción conjunta con parking, hacer una extracción por separado trasteros vs. Parking. Se aporta 

propuesta instalador y se evalúa económicamente. Falta revisión y ok final ingeniería. 

-se detecta que en piso 2º2º ha habido una fuga de agua en cocina y afecta a 4 m2, de parquet colocado. Se 

comprueba y se da orden de cambio de parquet. Se da orden al instalador para colocar tapones en llave de ¾ 

y/o flexos para evitar más pérdidas o escapes. 

-se comprueba estado de replanteo de huecos en fachada respecto plano de fachada con responsable de 

albañilería. 

  
T E M A S   P E N D I E N T E S  
-decidir en obra replanteo de instalaciones en interior de trasteros en planta baja 

-plano de despiece de las piezas de aplacado en fachada posterior en planta baja y interior zona monta 

coches, para empezar con marcaje en obra. Preparar para próxima semana. 

-plano de despiece de las piezas de aplacado en fachada posterior en planta baja y interior zona monta 

coches, para empezar con marcaje en obra. Preparar para próxima semana. 

  
 
GESTIÓ D’OBRA 
Es realitza un control de tot el procés de la obra, que amb la tipologia de contractació i 
modalitat final de control de costos, exigeix un control documental i marcat per distingir i 
avaluar si és acceptable o inacceptable, la petició de preferències per part del promotor, 
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errors d’obra respecte projecte o canvis per decisió per la Direcció Facultativa. Aquests 
punts estant tots detallats en el document 2. En la document 2 es detallen els següents 
punts: 

 Control setmanal de tasques empresa ram de paleta (recull de documentació 
realitzada per contractista) 

 Albarans d’obra (part documental arxivat de recollida albarans) 
 

7.3 Conclusions 
 

Aquestes noves figures emergents, amb origen anglosaxó, no estant reflexades, ni es 
mencionen en la LOE, com a figura de responsabilitat civil, amb el que crea un cert ‘buit’ 
legal, en que pot crear confusió d’un tècnic qualificat, sense distinció del títol universitari, pot 
acreditar una responsabilitat i concloure a una presa de decisions, que en cas d’haver 
alguna denúncia o un accident no respon com a propi tècnic responsable, amb figura 
reconeguda per la llei amb responsabilitat civil. Aquest fet, pot ser aprofitat, per personal poc 
qualificat, o sense atribucions, i potser sense tenir cap responsabilitat civil i actuar com a 
representant del client o d’un tècnic convencional, amb la tranquil·litat de no incórrer a tenir 
una assegurança per la seva actuació.  
 
En el meu cas, evidentment, ja com a professional lliberal amb una responsabilitat civil i 
col·legiada i amb una titulació que acredita ser Construction Manager, reconec que aquesta 
desvinculació de la llei on imposa les figures legals, no està actualitzada i hauria de recollir, i 
adjuntar unes figures que poden tenir responsabilitats i haurien d’estar estipulades dins un 
marc legal, per evitar en obres amb un sistema d’empresa tipus Management, o bé, amb 
professionals lliberals management, estiguin exempts d’una responsabilitat, al igual que 
companys tècnics que són Directors d’Obra o Direcció d’Execució, projectistes. S’admet, que 
pot crear recel amb una figura novedosa, que legalment no té necessitat de tenir 
responsabilitats civil, on a més, representa al client i dóna ordres hauria d’estar actualitzat i 
regulat dins el marc legal, per tant, una correcció legal seria adequada. Igualment, recordar 
que una forma de penalitzar l’error o omissió final del compliment del pressupost final 
objectiu (GMP), que és la funció de contractació de CM en risc, en cas d’aplicar-se, una part 
dels honoraris professionals pactats un % estaria penalitzat de no cobrament segons marge 
d’error comès en el predimensionat i el pressupost final de la obra. Està clar, que aquest 
sistema en funció del promotor i acord de contractació pot aplicar-se també per penalitzar 
per incompliment de temps, qualitat i altres tasques. Com tot, es respon de la professionalitat 
de feina realitzada. Amb aquest punt, es vol comentar que tot i que, no es té una figura 
legalment establerta, hauria en aquest sistema formats de penalització econòmica en cas 
d’incompliment de paràmetres que es marquin en el contracte d’honoraris. 
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8 GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT 

 

8.1 Objectius 
 Conscienciar sobre la importància de la seguretat a l’obra, el cost de la seguretat i de 

la manca de seguretat i els aspectes preventius de la legislació i la normativa de 
seguretat. Responsabilitats en matèria de seguretat i salut. 
 

8.2 Gestió de la seguretat i salut 
 

 
 Elaboració i control del PSS (Pla de Seguretat i Salut) previ inici obra, acord amb el 

model del ESS (Estudi de Seguretat i Salut) enviat dels arquitectes.  
 Presentació del PSS als coordinadors de seguretat, que són els 2 arquitectes 
 Control d’aportació de l’acta d’aprovació del PSS i realització del centre obertura a 

treball del centre com a obra al Departament de Treball i registre i segellat del llibre 
de subcontractació. Promotora AC, SL i Constructora CB, SL, empreses dins el 
mateix grup o marca comercial And. 

 Comprovació i validació del pla de prevenció de les empreses a contractar a l’obra 
 Enviament, control i recepció de l’acta d’adhesió del PSS general de l’obra, fulla de 

control autònoms, rebut de formació a nivell bàsic de seguretat i salut dels 
treballadors, TC1 i TC2., previ a l’entrada a l’obra 

 Anotacions al llibre d’incidències i control de personal 
 Missió de seleccionar i contractar empreses i/o autònoms formats amb totes les 

dades al dia en quan a matèria de seguretat i hisenda. Durant el procés de licitació 
ja es comunica d’aquesta informació i es formalitza durant la signatura del contracte 

 Establir i manifestar la estratègia en matèria de seguretat i salut. Control setmanal. 
 Negociar el cost de la seguretat en cada subcontracta i/o industrial dins el contracte 
 Coordinar objectius, funcions i autoritat amb el/s coordinador/s de seguretat en obra 
 Es paga les mesures de seguretat contemplades en obra amb un pagament de 10 

h/setmana de control i supervisió en general per part del contracte major, que és 
ram de paleta. Per garantir les mesures. Resolució de conflicte amb els altres 
industrials que no reposen les mesures que treuen respecte el subcontracte de ram 
de paleta. Cal comunicació i control sovint perquè es garanteixi. Conflictes quan 
més industrials estant en obra (mesos maig i juny, mesos finals com juliol i agost) 
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El control en temes de seguretat inclou la verificació del Estudi de Seguretat i Salut realitzat 
en aquest cas, per els arquitectes que són els coordinadors de seguretat i salut. Amb una 
revisió i realització general del Pla de Seguretat i Salut general de la obra, com a 
contractista CB, SL dins el grup de la promotora AC, SL amb marca pròpia AND.   Dins 
aquest pla de seguretat totes les empreses i/o industrials fan una acta d’adhesió al pla de 
seguretat o integren el seu propi pla, com el cas dels Ascensors Zener. 
 
Implica la elaboració del Pla d’Emergència i actes tipus de control accessos i designació de 
personal preventiu per a cada empresa i de material de EPI’S i material col·lectiu EPC. Tot 
amb supervisió de la Direcció Facultativa, Coordinador de Seguretat i Salut i la figura del 
Construction Manager. 
 
S’adopten actes de visita d’obres específiques en temes de seguretat i salut pròpies, amb 
control fotogràfic i control de tema de contractes la part que cada empresa lliuri tota la 
informació mensual del personal en obra per estar treballant. Veure tots arxius i exemples 
en el document 2.                    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ús correcte de mesures de EPI’s de treballador en ram paleta i de EPC en mitjans auxiliars per altres treballs 

 
Amb el treball operaris manyà, ha desmuntat les baranes en mesures col·lectives EPC, i 
obliga a ordenar al ram de paleta que reposi les mesures de seguretat. 

 
MODEL D’ACTES DE SEGURETAT I SALUT 
Es mostren models amb plantilles personalitzades en la obra, per control general de tota la 
documentació lliurada en obra o que està pendent i un model d’acta de seguretat i salut 
utilitzat per les visites d’obra: 
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8.3 Conclusions 
 

Les mesures de seguretat, juntament amb les de medi ambient, són unes partides sovint 
oblidades i difícilment aplicades en obra, tot i que en el camp de la seguretat laboral, ja 
tenim un llarg trajecte d’aplicació de normativa d’obligat compliment RD1627/97, per el que 
ja en la majoria de les empreses contractes, per no dir totes, no hi ha hagut problemes per 
petició de tota la documentació legal, i compliment de les mateixes mesures, només 
excepcionalment en alguna empresa s’ha tingut que demanar i reiterar la documentació i 
compliment de les mesures de seguretat, bàsicament en personal de mà d’obra de ram de 
paleta puntualment i  el industrial de pintura. 
 
El fet de ja partir amb un document que en el moment de la contractació ja s’envia perquè 
preparin tota la documentació a enviar via e - mail i signatura de documentació acreditada i 
de mesures de EPI’s, ja es formalitza en obra, dins cada document. Ja per directrius inicials 
de client i pròpies com a tècnics de l’equip, i evidentment dels coordinadors de seguretat i 
salut, que són els arquitectes redactors del projecte, hi ha una iniciativa conjunta de partir 
amb empreses responsables i segures amb una bona execució de la obra i dins un marge 
econòmic raonable. 
 
Els problemes, sorgeixen en el seguiment diari de reposició de les mesures de seguretat 
col·lectives, que si un industrial treballa en una zona no reposa el material i això obliga, amb 
contractista de ram de paleta que es faci setmanalment una reposició amb una garantia de 8 
hores/setmana de totes les mesures de seguretat. Un cop està tot contemplat i reflexat, cal 
exigir només al contractista de ram de paleta que garanteixi cada setmana les mesures de 
seguretat col·lectives segons acord en contracte. 
 
Sempre en el moment de la comparativa dels industrials i/o contractistes, es selecciona 
empreses que ja han estat dins el marge d’acreditades, dins el quadre de puntuació de tots 
els paràmetres, amb el que ja fem un filtre previ per evitar empreses no desitjades per 
incompliment d’algun paràmetre. Igualment, en les empreses que realitzem la obra, també 
tenen en la part final de la obra la seva pertinent avaluació i puntuació final per a futures 
obres. 
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9 REPERCUSSIONS DE LA CONSTRUCCIÓ EN EL MEDI AMBIENT 

 

9.1 Objectius 
 Conscienciar sobre com fer l’execució dels treballs de la manera menys agressiva 

per al medi ambient per tenir una visió àmplia dels impactes de la construcció. 
 La gestió dels residus. 

 

9.2 Repercussions en el medi ambient 
 
Dins de l’apartat del medi ambient, és un dels punts més complexes de garantir el 
compliment i assegurar la qualitat ambiental en les empreses contractades. És un tema que 
al no haver una legislació obligada i de poc temps d’aplicació en obres (respecte al camp de 
la seguretat i salut que desde l’any 1997 ja és obligada té més recorregut), afecta en intenta 
detallar i justificar a cada industrial/contractista les mesures de control ambiental 
determinades en la obra, i control en obra per el seu compliment.  
 
Segons normativa del PFG, en la tipologia C, aspectes que són temes que es tracten 
directament l’impacte ambiental, per el que s’aplica dins la definició de Direcció d’Obra, 
procés constructiu els següents punts: 
 
C.1 – mancances de la normativa vigent: al ser un edifici anterior precodi tècnic, amb un 
procés de renúncia del 60 % amb data 2005, i llicència concedida amb acceptació de no 
compliment de la CTE, tenim una concessió de normativa que a nivells d’impacte ambiental, 
es corregeixen amb la realització d’un pla de gestió de residus de la obra, per garantir en la 
obra el seu compliment: inclouen mesures de reducció de residus, separació i destriatge de 
residus, amb la tria selectiva per reciclar i estimació de residus. Es demana a nivell normatiu 
i per correcció de defectes, per marc normatiu nou regulador, segons decret ecoeficiència 
utilitza una família almenys ecoetiqueta del grup tipus I i III tot i no tenir necessitat d’aplicar-
se en aquest cas, la sensibilitat de l’equip tècnic requereix que els materials que es col-
loquin compleixin mínimament aquest punt. 
 
Evidentment, no cal nombrar, que hi ha xarxa de separativa de pluvials i fecals i que per 
impossibilitat per part de l’administració de tenir xarxa de clavegueram separativa, es realitza 
a la part final la unió amb sifó d’un mateix ramal de sortida a l’exterior. 
S’adopta la premissa de separació de residus de construcció i demolició que és obligatori 
per el RD 105/2008. 
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C.2- reciclatge o reutilització de materials: segons el pla de gestió de residus cal garantir els 
que els residus que origina la construcció com materials reciclables (alumini, vidre, formigó, 
cartró,..), materials reutilitzables (canonades, portes, finestres,..), materials reciclats (alumini, 
àrids,..) poder fer el destriatge i seleccionar materials. En cas no ser reutilitzats, sempre 
s’utilitza un contenidor amb gestor autoritzat propi (Gelabert), que permeti l’aportació de 
residus. En el cas que tenim, al ser una obra amb molts materials mesclats i poc espai útil, 
utilitzarem en tota la obra un contenidor de banals que permet tot tipus de runa (plàstic, 
cartró, paper, runa neta i bruta,..) de 5 m3 que és l’únic que permet entrada dins el recinte 
de pas de montacotxes per no utilitzar ocupació de via pública.  
 
C.3- valoració energètica: segons avaluació de l’ús de l’energia, a nivell de procés 
constructiu, està dins el límit d’alimentació amb tot elèctric, sense ús de gas, ni aplicació de 
la normativa d’energia solar al ser un edifici amb llicència anterior i no hi ha obligació de tenir 
captació solar per potenciar el ACS en aigua calenta, dins el funcionament de l’edifici, el que 
s’adopta és un sistema de condicionament per conductes amb aire fred/aire calent amb 
bomba de calor sistema inverter, amb un retorn de l’aire amb conducte enlloc de plenum, per 
garantir el màxim l’energia per ús i control amb termòstat ambiental en zona central de 
passadís. Evidentment l’ús d’ascensor i montacotxes necessita energia elèctrica i en cas del 
montacotxes amb funcionament hidràulic.  
 
C.4 – anàlisi del possible impacte del procés: en estudi del procés de construcció per reduir 
el impacte ambiental es manté garantir i incrementar el 5% més d’aïllament tèrmic en 
cobertes, garantir la ventilació mínima i creuada amb reforç amb ventilació forçada en banys 
en tots els banys, zones de distribució de dia i de nit en funció de façana principal i façana 
posterior per radiació solar, disposar de control solar amb persianes motoritzades en totes 
les finestres i en el pati baixa col·locació de tendal per evitar la forta radiació, el sistema 
d’aprofitament d’inèrcia tèrmica del procés constructiu s’adopta en la nova reconstitució de 
coberta invertides planes i façanes amb càmera aire i aïllament tèrmic de 6 cm de gruix. No 
hi ha opció en energia alternativa (Solar tèrmica en ACS, al no estar previst anteriorment). 
 
C.5- alternatives del procés amb un cost energètic baix: un procés és utilitzar sistemes 
d’estalvi d’ús d’aigua com sanitaris amb descàrrega completa/mínima, els sistemes 
d’acabats de les cobertes inclinades no tindran acabat de xapa, ni de fibrociment, en la 
façana s’estudia uns colors de pintura o tonalitats que no són colors primaris, amb textura 
mate i de coloració a on hi ha forta radiació suau i clar per evitar el sobreescalfament, 
l’acristallament i la fusteria d’alumini és de sistema prefabricat que garanteix sistema climalit 
amb garantia acústica i tèrmica a on es col-loca en interior de tots els registres de caixes de 
persiana un aïllament tèrmic aplacat de 3 cm de panell rígid de poliestirè extruït.  
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C.6- alternatives del procés amb construcció preventiva: processos de fàcil i viable 
deconstrucció com col·locació dels aparells d’aire condicionat, antena de televisió i 
telecomunicacions visible en façana, amb un correcte utilització i ús, tub d’extracció de fums 
del aparcament en un lateral de façana amb una prolongació de 1 m en la cota més alta de 
la cumbrera de la zona edificada de l’edifici, sistemes de baranes en façanes amb 
envidrament de fàcil desmuntatge i reciclatge, sistemes de calefacció i condicionament amb 
una classificació d’alt rendiment energètic, sistema de construcció del paviment en pisos que 
és de parquet sintètic flotant tipus click i el sistema de portes i armaris tipus block. 
 
C.7- estudi de la planificació del procés constructiu (control de materials, minves,...): 
sistemes amb reducció de l’impacte ambiental amb aprofitament de tots els retalls de 
materials de la obra sempre que sigui possible, reciclar materials petris i reutilització com a 
subbases en paviments, aprofitament al màxim de materials, control de consum d’aigua i 
energia provisional en obra, utilització de pintures i dissolvents d’origen natural o avalats per 
algun tipus d’etiquetat ecològic que garanteixi un menor impacte, evitar els abocaments de 
líquids sobrants en la obra, tots han d’estar al contenidor o en recipients específics de 
recollida. 
 
C.8- estudi acústic de la maquinària a l’obra: es realitza un control físic en la zona de 
maquinària exterior de la coberta d’ús exclusiu per maquinària aire condicionat i està dins els 
límits permesos, en interior de vivendes es realitza la prova in situ amb funcionament de 
l’aparell d’aire condicionat i no hi ha pràcticament soroll. Es controla amb finestres i 
balconeres tancades el soroll al exterior i està dins els paràmetres acceptables, al igual que 
en ús d’ascensor i montacotxes totalment legalitzat i dins els paràmetres legals. Es realitza 
igualment una prova in situ en funcionament de l’extracció i impulsió de fums del aparcament 
i està dins de paràmetres permesos. No hi ha sobrepressió en escala comú al haver 
finestres per ventilació directe, amb obertura amb clau amb mans del personal de 
manteniment. 
 
C.9- procés de deconstrucció: el procés compren un conjunt de processos i tècniques 
orientades a la recuperació, classificació, reutilització de materials i espais constructius; 
inclou un sistema de desmuntatge manual i mecànica, desmantellament i desguàs industrial 
d’aparells en instal·lacions, tall i perforació, selecció i destriatge de residus en obra, 
reciclatge de residus obtinguts en gestor de deconstrucció autoritzat amb la gestió final dels 
residus. 
 
En l’apartat del medi ambient aplicat en l’execució de la obra, determinem uns punts de 
control i elaboració de documents per el seu seguiment i compliment del mateixos. 
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CODI: 

AFECCIONS DIVERSES

Falta de neteja de residus i runa derivada de la obra. S'ha de fer una brigada de neteja diària.

Control de recepció correcte del parquet sintètic AC4 de 1 sola lama de faig

Material per protecció del parquet amb cartró
i repartiment de material sanitari en obra.
S'ha de controlar i ajuntar material de pintura i
ev itar exposicions i la seva runa ha d'estar
separada de la runa habitual de la obra, al
tractar-se de residus químics.

CONST RUCT ION MANAGEMENT  AMB CIBEX BLACK, SL

CONTROL D'EXECUCIÓ DE L'OBRA   
GG17BCN

13/07/2011

CONTROL DE GES TIÓ DE RES IDUS

OBRA:  V iv enda plurifamiliar entre mitgeres amb 9 v iv endes, local comercial i aparcament
PROMOT OR: Andclot, SL

S’elabora en fase inicial en projecte i inici obra una fase de Pla de medi ambient i Pla de 
Gestió de Residus a l’obra. Es mostra el contingut segons l’índex del Pla de Gestió de 
Residus: 

 
 

En el document 2, es mostren informe tipus del gestor autoritzat de tota la runa originada 
en la runa, Gelabert, un informe d’identificació de situacions d’emergència mediambiental i 
un quadre de control de contenidors en obra. A continuació, es pot mostrar un informe tipus 
d’una acta de visita d’obra de control tipus en execució d’obra en mesures mediambientals: 
 
INFORME EN ACTA VISITA OBRA DE CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA EN GESTIÓ 
DE RESIDUS 
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A continuació un quadre a mode resum de les operacions de control i identificació 
d’aspectes mediambientals en la obra: 

 
 

9.3 Conclusions 
 
És un dels punts més crítics per el compliment global de totes les empreses durant la fase 
d’execució de la obra. És una de les parts que ha costat molt en implantar i garantir durant 
tot el procés de la obra, ja sigui per desconeixement o per ser ‘no obligat’, així com les 
mesures de seguretat, que ja té una implantació més forta i penalitzada al estar regulada 
legalment i amb molts més anys d’implantació respecte les mesures correctives o 
preventives de medi ambient, que en contra disposa de normativa de regularització 
d’aplicació en poc temps i no penalitzada legalment a nivell d’empresa contractada.  
 
Tot i estar, durant el procés de contractació i adjudicació un fet comentat per el seu 
compliment, es va decidir aplicar mesures de correcció, amb neteja i recollida de runa en 4 
hores/setmana per part dels altres industrials que no recollien els residus. En aplicació per 
penalitzar les empreses que no recollien els seus residus originats s’aplicava una nota 
informativa i sinó una penalització econòmica. Evidentment, al comentar tema penalització 
econòmica ja en obra la gestió era més correcte per part de totes les empreses 
subcontractades. Únicament, la empresa de projectat de morter arrebossat no realitzava la 
recollida de sacs de morter buits o restes de morter caiguts a terra, fet que va ser necessari 
intervenció del contractista de ram de paleta per solucionar aquests punts. En aplicació 
dels punts desde la base de projecte i consecució d’idees per part de l’equip tècnic, 
s’adopten totes les solucions comentades i es promou un sistema preventiu de medi 
ambient i mesures per corregir errors de l’anterior edifici o projecte executat, com pot ser, 
falta d’aïllament tèrmic en alguns punts de la façana principal (solucionat amb nova 
incorporació de panell de poliestirè extruït en façana i nova formació de paret amb 
càmara). 
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10 CONTROL DE QUALITAT 

 

10.1 Objectius 
 La gestió del control de qualitat, en fase de recepció, execució i acabat de la obra. 
 Control documental d’origen, control albarans i certificats de productes. Es demana 

segell de qualitat i petició a les empreses subministradores que aportin de tot el 
material aportat a la obra, prèvia a recepció el full d’especificacions tècniques de 
control de qualitat. 

 

10.2 El control de qualitat en la obra 
 
En apartat de control de qualitat detallem els punts en seguiment de la obra: 
 
SEGUIMENT A L’OBRA 
Dins d’aquest apartat classifiquem varis punts a tractar durant l’obra:  
    PPI: Programa de Punts d’Inspecció 
 
 
 
Respecte al control de qualitat dels resultats de provetes de formigó i certificats de ferrallat 
en la estructura, està recopilat de l’anterior company, arquitecte tècnic, que va realitzar la 
obra. Recordar que es va assumir en una obra executada fins al moment al 60 % i en estat 
d’abandonament degut a impagament del anterior promotor a la entitat bancària. Per tant, es 
recull la anterior informació i s’entén que és correcte i assumida per anterior tècnic i s’arxiva. 
Del procés d’obra en endavant es realitza el seguiment i control de recepció, execució i obra 
acabada de control de qualitat. 
 
Es realitza uns documents amb avaluació de la conformitat per mitjà de la observació i 
dictamen, mitjançant l’amidament, assaig/proves de control de qualitat marcades dins unes 
pautes al programa de punts d’inspecció PPI.  A més, amb idea d’autocontrol de materials 
subministrats en obra per a propi control de cada subministrador i dels certificats del 
productes aplicats en la obra, detallats en la documentació 2. 
 
A continuació exemples de tipus de control en PPI, control de recepció, control d’execució i 
control d’obra acabada. 
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PROGRAMA DE PUNTS D’INSPECCIÓ 
Model per a tancament interiors. 
 

CODI: 

REFERÈNCIA:

CQ-10 TANCAMENTS INTERIORS

DADES:

PREVISIÓ DURADA DE LES FEINES:

NUM PLANTES

Impactes amb elements fixes

Condicions prèvies. Estat del suport
Emmagatzematge a granel, amb sacs
humidificació de l'element ceràmic
Disposició dels maons
Disposició del morter
Juntura vertical
Juntura de filada
Travament, lligades
Solapaments
Ventilació (per cambres de murs de contenció)
Consideracions acústiques
Consideracions davant el foc
Plom, planor

CONTROL OA: Inspecció visual O

Dimensions de l'itinerari
Zones de gir
Reixes
Pendents
Paviments
Aparcaments

Ressalts d'accés
Porta d'accés
Portes d'accés de vidre
Timbres
Mecanismes d'accionament

Vestíbuls i estances comuns
Bústies
Pelfut
Mostrador
Comunicació entre zones comuns
ESCALES COMUNS
Dimensions
Esglaons

PROGRAMA PUNTS INSPECCIÓ I ASSAIG gg17bcn

PLA AUTOCONTROL DE QUALITAT

REGISTRE DEL SEGUIMENT D'EXECUCIÓ

PL
A 

CO
NT

RO
L 

DE
 Q

UA
LI

TA
T

1001 ENVANS DE MAÓ

cada planta

Seguretat davant impactes

per element 
constructiu i 

planta

ACCESSIBILITAT

Condicionants de l'interior de l'edifici, zones comuns

Condicionants de l'exterior de l'edifici

Condicionants de l'exterior de l'edifici
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INFORME DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
Exemple per estructura metàl·lica (coberta en remunta). 
 

CODI: 

REFERÈNCIA:

0501 ACER ESTRUCTURAL
X Productes llargs i plans conformats en calent X X X

0502 MATERIAL APORTACIÓ SOLDADURES

X Qualificació dels soldadors X

0503 PROTECCIÓ DAVANT CORROSSIÓ
Pintures de protecció pasiva o acabat X

Pintures de protecció activa o imprimacions

COMENTARIS

NOM NOM

DNI DNI

CÀRREC CÀRREC

SIGNATURA: SIGNATURA:

ELEMENT

PQC-005 01/04/2011 Pag 1 de 1

Metalls d'aportació i fonent per soldatge per fusió de 
materials metàl·lics

X X X

Ce
rti

f. 
Or

ige
n/

es
pe

cif
. T

èc
niq

ue
s

Fi
tx

a 
de
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ar

ac
t. 

Tè
cn

iqu
es

Di
st

int
ius
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e 

qu
ali

ta
t v

olu
nt

ar
is

Av
alu

ac
ion

s 
d'i

do
ne

ïta
t t

èc
nic

a

Ce
rti

fic
at

 C
E

Doc. 
Origen i 
garantia

Documentació de conformitat amb requisits 
tècnicsCQ-05 ESTRUCTURA METÀL·LICA

Fu
ll d

e 
su

bm
ini

st
ra

m
en

t

DI
TE

Ad
dic

ion
al 

a 
et

iqu
et

a 
CE

Se
ge

ll/m
ar

ca
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on
fo

rm
ita

t

Ga
ra

nt
ia 

de
l f

ab
ric

an
t

Documentació 
del marcatge CE

Al
tre

s

DP
C

Garantia 
conformitat a 
Norma producte

OBRA: Habitatge plurifamiliar entre mitgeres de 9 v ivendes, local comercial i aparcament

X

CONTROL DE RECEPCIÓ gg17bcn

CONTROL DE QUALITAT

As
sa

igs
/n

or
m

es
/e

sp
ec

ific
ac

ion
s

CC
RR

Ho
m

olo
ga

ció

M
ar

ca
 A

EN
OR

 "R
"

PROMOTOR: Andclot, sl
CM amb Cibex Black, SL

REGISTRE DE DOCUMENTS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

PL
A 

CO
NT

RO
L 

DE
 Q

UA
LI

TA
T
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CONTROL EN EXECUCIÓ D’OBRA 
Model per un informe tipus 
 

CODI: 

INSTA·LACIONS EN COBERTA REMUNTA

CM amb Cibex Black, SL

CONTROL D'EXECUCIÓ DE L'OBRA   
gg17bcn

01-08/06/2011

CONTROL DE QUALITAT

OBRA:  Habitatge plurifamiliar entre mitgeres de 9 v ivendes, local comercial i aparcament
PROMOTOR: Andclot, SL

25/08/2010

24/08/2010

07/06/2011

2708/2010

27/08/2010

PAVIMENT
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CONTROL OBRA ACABADA 
Informe tipus de control en una partida: 
 

OBRA: gg17bcn

REFERÈNCIA: PQ-11 PAVIMENTS

SI NO NP SI NO

1101 PAVIMENT DE FORMIGÓ
Control de l’aspecte final X X X

1102 PAVIMENT DE PECES CERÀMIQUES
Control de l’aspecte final X X X

VERIFICACIONS, PROVES I ASSAIGS DE FUNCIONALITAT I APTITUD 
REALITZADES SOBRE LES UNITATS D'OBRA

FIRMES

MÈTODE PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DE L'OBRA  

REGISTRE DE LES PROVES DE FUNCIONALITAT I APTITUD

REALITZAT

Documentat 
per

AL
TR

ES
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10.3 Conclusions 
 
Una de les tasques que tradicionalment es realitza dins de la Direcció Executiva, és 
comprovació i control en la qualitat de la obra, i per tant, com a funcions de CM amb part 
integrant de direcció execució, s’exigeix un nivell i control documentat, intentant a realitzar 
un control amb dedicació com una obra amb compliment de la CTE (tot i estar exempt en 
aquesta obra), a nivell exigent. 
 
Cal tenir en compte, que sempre que es subministra material es demana  a les empreses 
certificat i segell de qualitat que s’envia per mail. Tota aquesta documentació al ser part i 
representació de propietat, no hi ha cap inconvenient en lliurar la informació si es demana 
previ a recepció en obra, com és el cas. Diferència evident que distingeix si únicament, 
exerceixes com a director execució que la empresa constructora no ‘sol’ ser tant efectiva a 
l’hora de lliurar documentació previ a recepció en obra. La idea sempre ha estat clara a tots 
els subministradors, que s’ha de lliurar documentació a temps i amb la necessitat que es 
marca. 
 
Respecte als controls en recepció i obra, eren evidents el control documental amb els 
albarans per part de ram de paleta com a organitzador de ‘papers d’obra’ i arxiu en la 
nostre cas. Per el que respecte, en control execució es realitza visites d’obra amb atenció 
en punts de control de qualitat segons exigències marcades i establertes en projecte, o en 
cas de defecte, les marcades com a CM. Del mateix fet, en obra acabada es realitza una 
comprovació visual i documental per cada apartat si és acceptat o rebutjat. 
 
Evidentment, el control de qualitat en quan a materials prefabricats tenien molt bon resultat 
i en canvi, en obra d’acabats de paleta, exigeix un control superior i revisió final amb 
possible llista de repassos i acabats. 
 
En general, l’apartat de control de qualitat és un dels punts que els industrials o 
contractistes estant habituats a que hi hagi un continu control i revisió, amb un nivell 
d’exigència alt.  
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11 LLIURAMENT DE L’OBRA I POSTVENDA 

 

11.1 Objectius 
 

 Disposar de les tècniques adients per repassar, lliurar l’obra al client i liquidar l’obra. 
 Saber establir un sistema per lliurar el producte, fer-ne seguiment i atendre les 

possibles reclamacions, quantificant l’equip necessari i el cost de la gestió de la 
postvenda. 

 
Aquest objectiu inclou realitzar els procediments i obtenir els coneixements en: 

  Recepció i liquidació de contractes. 
  Finalització de l’obra. 
  Projectes reglamentaris. 
  Gestió de llicències. 
  Lliurament de claus. 
  Reclamacions postvenda. 

 

11.2  Finalització de la obra 
 
Es realitzen els següents documents finals obra: 

 Inspeccions, ECA per instal·lació ascensor i montacotxes i de la legalització del 
aparcament, juntament amb la empresa de control SGS Tecnos. 

 Posada en marxa dels equipaments/instal·lacions 
 Certificat final d’obra i habitabilitat amb acta inspecció 1ª ocupació. 
 Lliurament de Claus. Veure model tipus d’acta de lliurament de claus a client en el 

document 2. 
 Visites clients, per part del client i en majoria contractat a través de la Inmobiliaria 

Expofinques, amb contracte d’exclusivitat. 
 Escriptures, gestionades a través de promotora directament al notari ubicat a 

Sabadell. 
 Constitució de comunitat de propietaris, gestionades a través de promotora.  
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11.3   Reclamacions postvenda 
 
L’equip de postvenda es realitza amb aportació de llista de repassos realitzada per la DF i 
corroborada per el CM, per el compliment de cada industrial a les tasques que es derivin de 
repassos i finalització per complet de totes les partides. 
 
En el document 2 es detallen els següents punts: 

 la memòria de qualitats entregats a Expofinques (la Inmobiliaria) i a clients al nivell de 
detall  

 un anunci de la Vanguardia de la pàgina de la pròpia Inmobiliaria per la venda dels 
pisos 

 plànols comercials entregats a la pròpia Inmobiliaria i a clients 
 enquesta de satisfacció al client  (visualitzats en blanc a continuació, no incorporada 

en document 2 al no tenir encara cap efectiva) 
 full de control incidències post – construcció (visualitzats en blanc a continuació) 
 avaluació continua de proveïdors (visualitzats en blanc a continuació) 
 manual d’ús i manteniment de l’edifici 

 
En aquest apartat, es té molt en compte la part final de la obra amb un full de control 
d’incidències post - construcció, per recollir tots els punts o conflictes a solucionar una 
vegada acabada i entregada a la obra, com arxiu i registre i posterior control. A més, del 
punt molt important i que es vol remarcar, de millora continua, filosofia aplicada per les 
normes ISO, amb un sistema d’integració de qualitat, seguretat i medi ambient.  
 
Punts que cal tenir en compte, de recollir tota la informació i dades i fer una extracció de 
conclusions per millorar els punts erronis i mantenir els encerts en la obra, d’aquí la filosofia 
de avaluació continua de proveïdors (empreses que segons experiència en aquesta obra 
seguiran per a futures obres o no en funció de la puntuació final elaborada per equip tècnic i 
client).puntuar i avaluar a cada industrial/contractista/subcontractista que han intervingut en 
la obra, per saber dins els paràmetres d’execució obra/seguretat/medi 
ambient/administració/licitació si entra dins els aprovats o acceptables amb notes del A al C 
(de més  a menys satisfacció) i suspès o no es tornarà a tenir en compte en altres obres 
empreses amb puntuació del D al E (de menys a pitjor nivell de satisfacció).  
 
A continuació es mostren els documents explicats: 
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ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CLIENT 
Es realitza un format d’enquesta simple per confirmar a futurs clients 
sistemes de control per detecció de punts de millora i errors per 
solucionar. 
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FULL DE CONTROL INCIDÈNCIES POST - CONSTRUCCIÓ 
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AVALUACIÓ CONTINUA DE PROVEÏDORS 

   
 

 Model de document en plantilla personalitzada en word, per complimentar un cop acabada la obra per avaluar a cada empresa que ha 
treballat en la obra. 
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11.4     Valoracions de preus 
 
En la part final de la obra, s’ha d’avaluar la eficiència del predimensionat de costos respecte 
els costos finals reals en obra, amb conseqüència de les partides noves o afegides no 
previstes inicialment. En aquest punt, es realitza un quadre d’informació de preus actuals, en 
el moment d’acabar la obra, en la mateixa web de portal Inmobiliaria, Fotocasa del mes de 
Juliol, amb el càlcul posterior per comprovar la viabilitat o no de la operació final, amb la 
repercussió final de costos indirectes, benefici industrial, exceptuant en tot cas impost d’IVA i 
IRPF. 
 

 
Font informació: evolució de preus vivendes a www.fotocasa.com, ‘evolución de precio medio de la vivienda para julio 2011’. 

 
Preu actual de venda mes juliol 2011: 3.712 €/m2 
Previsió cost total segons nivells predimensionat estàndard: 641,91 €/m2 
 
Valor previst en predimensionat de costos per concessió Entitat Bancària = 683.500,31 € 
incloent el 25 % honoraris+instal·lacions provisionals/definitives i imprevistos. 
Preu actual cost total = 572.692,04 €  
Valor real honoraris+instal·lacions provisionals i definitives i imprevistos = 18,65 % 
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Valor final = 572.692,04 € + 18,65 % de 572.692,04 € = 679.499,11 € 
Diferència del predimensionat al cost total= 0,58 % ajustat a la baixa, amb un 99,41 % de 
compliment previst. 
Preu actual cost total: 679.499,11 € / 1.200 m2 edificat = 566,25 €/m2  
Dins marge estipulat de 566,25 €/m2 < 641,91 €/m2                Estimació OK 
Preu repercussió compra edifici entitat bancària= 350.000 € / 1.200 m2 = 291,66 €/m2 
Preu total repercutit= 477,24 €/m2 + 291,66 €/m2 = 768,90 €/m2 
Preu final amb honoraris DF+instal·lacions definitives i provisionals+CI+GG+BI = 768,90 
€/m2 x 37,65 % = 1.058,40 €/m2 
CI=costos indirectes  
GG= despeses generals empresa 
BI= benefici industrial empresa 
Sempre IVA i impostos fiscals apart. 
 
Per tant, tenim edifici valorat a 1.058,40 €/m2 en habitatge 
Idea promotor, venda PVP amb gestió Inmobiliaria a 1.500 €/m2 (Iva apart) 
Dins marge estipulat de 1.058,40 €/m2 < 1.500 €/m2               Estimació OK 
 
Estimem el promotor apart de cada habitatge la venda apart en: 

 plaça de aparcament valorada en 905,89 €/m2 
  traster a 508,52 €/m2 

Total vivenda+pàrking+traster= vivenda a 1.038,02 €/m2 + plaça aparcament 905,89 €/m2 + 
traster 508,52 €/m2 = 2.452,43 €/m2 (Iva apart).  
Idea promotor, venda PVP amb gestió Inmobiliaria i % despeses notaria i registre de la 
propietat (escriptures i divisió horitzontal) estimem 7% increment = 2.452,43 €/m2 x 7% = 
2.624,10 €/m2  
 
Dins marge estipulat de 2.624,10 €/m2 < 3.712 €/m2 preu establert per Fotocasa per el mes 
de d’Agost de 2011               Estimació OK 
Diferencial a menor import de 1.087,90 €/m2. Es preveu un recorregut de baixada de preus 
de 2 anys per arribar a igualar el cost total segons previsions.  
 
Entrem amb el paràmetre de vivendes amb un preu assumible dins el mercat actual, de 
context de crisi, amb unes qualitats gama altes, i amb un recorregut per suportar el 
diferencial de cost assumible amb el seu benefici  i despeses dins un preu raonable a client. 
L’objectiu del Construction Management, era realitzar un producte adequat a venda públic, 
amb qualitats inicials estàndards amb una posterior evolució a nivell alt amb un temps de 6 
mesos, tot i aconseguir-ho per 7 mesos i en finalització de la obra a finals del mes d’agost de 
2011. Tot evidentment, amb la consecució i control del cost, canvis i modificacions de 
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pressupost dins un marge ‘controlable’ i assumible per la propietat, garantint en tot moment 
un preu correcte i amb un benefici al preu final. Tot el conjunt, optimitza el producte final 
amb un nivell de preu més baix que realitzat per una empresa constructora convencional i 
Direcció Facultativa habitual, sobretot tractar-se d’un fast track amb força indefinició i canvis 
de projecte durant la obra. 
 

11.5 Conclusions 
 
En equip de postvenda, es té en consideració unes bases posades en comú, en anteriors 
empreses amb un sistema de gestió integrat de qualitat, seguretat i medi ambient, a on 
contempla unes polítiques de documentació i recollida de dades per extracció de 
conclusions per la millora continua per la búsqueda de la excel·lència empresarial en el teu 
‘stakeholder’, el teu client potencial. 
 
Amb aquesta idea i posada en comú per part de tot l’equip, s’intenta parametritzar i obtenir 
dades per saber quins punts són millorables, evidentment, sabent de quins punts són 
correctes cal mantenir el mateix o semblant criteri. Cal garantir, que l’usuari final, client 
potencial, pugui reflexar ja sigui amb documents de post – construcció danys o vicis 
posteriors a l’edifici acabat, com obtenir puntuació per part del client de la nostra feina 
elaborada. 
 
Del mateix criteri, cal que nosaltres avaluem a les empreses que han treballat en la obra per 
realitzar un determinat procés constructiu, per considerar si són aptes o no aptes per a futurs 
obres. 
 
Es procedeix per part del promotor, en la part de venda gestionar directament en contracte 
en una Inmobiliaria que és Expofinques. El que respecte al control i llistat de repasos es 
realitza entre la DF i el CM per subsanar durant el mes de setembre. 
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12 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS EN FASE D’EXECUCIÓ  

 

12.1 Objectius 
 

 Conèixer els models de direcció i lideratge existents, així com les seves 
característiques i els avantatges de cadascun. 

 Introducció al lideratge: potencial i punts forts del Construction Management. 
Aplicació de l’assertivitat a la comunicació. 

 
Els sistema de procediments i coneixements per els objectius són els següents: 

 Lideratge d’equips de treball: constitució, funcionament i direcció d’equips efectius. 
 Aplicació a casos de la construcció. 

 

La funció de Construction Manager és la d'un representant del promotor o del Project 
Manager, encarregat del projecte i procés d'edificació en la fase de construcció. 
En aquest sentit ha d'incorporar a més de les seves competències tècniques, certes 
competències de gestió i en particular en gestió de persones i equips de 
professionals. 
 
Segons els diferents moments de la fase de construcció i segons els diversos 
interlocutors amb què es trobarà, haurà de: 

 Saber comunicar-se amb persones de cultures, formació i interessos molt 
diversos (promotor, project manager, contractistes, obrers, professionals, etc.). 
Saber conduir reunions i fer prendre decisions consensuades. 

 Saber negociar a dues o més bandes.  
 Saber resoldre conflictes i problemes de tot tipus. 
 Saber liderar, estimular i fer funcionar equips i persones en funció del 

objectiu. 
 Saber generar solucions creatives i coordinar entre els diferents implicats 

per assegurar la consecució de l'objectiu en temps, qualitat i pressupost 
previst. 

 
En definitiva, saber influir positivament sobre el factor humà perquè desenvolupi tot 
el seu potencial en profit de la qualitat de l'obra. 
 
Entenem que qualsevol directiu que en el desplegament de les seves funcions assumeixi la 
perspectiva del Coaching (és a dir dirigint cap als resultats al mateix temps que fent créixer 
la seva gent) està compromès: 
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1. per a produir resultats i beneficis en el moment que s'està vivint (particularment complex 
per al sector de la construcció)  

2. condicions de desenvolupar amb intel·ligència una nova manera de posicionar-se en la 
vida corporativa. 

 
Aquesta nova manera requereix : 

 Perseguir sempre el millor que sigui possible en cada tasca que emprengui. 
 Mostrar ser llest per a aprendre i reaprendre contínuament Desenvolupar-se en el 

seu acompliment gestionant les seves emocions . També requereix que estigui 
disposat a viure a l'organització com un organisme viu i canviant en què els seus 
membres:  es mostrin compromesos a contínuament a explorar noves possibilitats i 
valorin crear aliances i equips entre ells per gestar, crear, produir i oferir un servei 
de qualitat a través d'un procés i un entorn que és, en si mateix de vegades, il·lògic, 
irregular i imprevist encara conduents a resultats òptims i beneficiosos. 
 

Finalment requereix que el directiu tingui una comprensió precisa i dinàmica del que la seva 
gent vol d'un líder al qual estan disposats a seguir-lo. 
 
La credibilitat es manifesta amb: 

1. Fent servei d’un propòsit comú: clau com a líder el CM de prioritzar principis i valors 
transcendents per fer que els col·laboradors siguin partícips de la totalitat del conjunt 
de l’obra, enlloc del benefici propi. És un marc d’esforços i maximitzar la qualitat del 
exercici a través de tota la organització. 

2. Perfilant el lideratge: cal inspirar en els valors del CM el compromís de liderar, amb 
converses apropiades per decidir, guiar, proposar, etc. Cal habilitat per portar les 
paraules a l’acció i la confiança en un mateix per la voluntat i empenta per utilitzar 
aquestes habilitats amb intel·ligència. 

3. Apreciant la diversitat: la valoració de la aportació de cada persona s’ha de percebre 
com a important, amb una lleialtat en cada col·laborador, client, proveïdor,.. S’ha de 
crear un clima continua de desaprendre i reprendre a on la persona s’adapta segons 
cada tipologia de caràcter, professió, cultura i formes noves organitzacionals. 

4. Sostenint la convicció: la gent amb convicció té que aconseguir uns objectius més 
arriscats i difícils a l’hora de proposar una meta comú. Cal un futur corporatiu així 
com les estratègies i plans per aconseguir-ho entre tots. 

 

12.2 Lideratge d’equips 
 
En el lideratge d’equips cal tenir en compte els següents punts: 

 L’equip que aprèn en una organització que aprèn. 
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Equip són un grup de persones que realitzen diferents aportacions de cara a la 
consecució d’un objectiu comú. Equip és un espai de coordinació, confiança mútua, 
responsabilitat amb els objectius comuns, interdependència professional, cooperació 
i correlació. Amb un suport per resoldre problemes i conflictes, enfrontar situacions 
complexes, creativitat comú, integritat de les parts, situacions d’estrès, superar 
desànims i bloqueig, influir millor en l’entorn i projectar el futur. 

 Constitució, funcionament i direcció d’equips efectius.  
És fonamental que cada membre de l’equip tingui una compressió clara de les seves 
pròpies funcions i reconeix interessos comuns. 

 Contractar l’equip adequat en un projecte.  
L’equip treballa agrupant coneixement, tècniques i recursos. Tots els membres 
comparteixen la responsabilitat dels resultats. La raó primordial és la consecució de 
l’objectiu. La mateixa efectivitat està relacionada amb la seva capacitat de portar a 
terme el seu treball i en l’habilitat per organitzar-se com a grup interdependent entre 
persones. Primordial temps de contacte, divisió del treball i distribució de funcions. 
 

ORDRES DE TREBALL 
 

 

12.3    Equip de treball 
 
Dins de l’equip de treball, distingim en els quadres de forma teòrica com funciona l’equip de 
treball i com s’aplica en la obra. 
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1. Té una  missió comuna 
2. Fixa un sistema de comunicació 
3. Disposa de mecanismes de contacte 
4. Fa una distribució clara de les funcions 
5. Determina mecanismes interns de presa de decisions 
6. Estableix una planificació d’objectius amb indicadors 
7. Defineix un sistema d’autoavaluació continua sobre: objectius aconseguits i el propi 

funcionament 
8. Construeix un llenguatge comú i esperit d’equip. Tots responsables dels resultats. 

 
 

 
 Prestació d’un servei com a professional lliberal 
 Servei complet: 

 Serveis de gestió total desde la compra, col·laboració del projecte, gestió en 
obra i postvenda 
 Representació del client 

 Integrat en un procés global de promotor - constructor i direcció execució amb 
supervisió de Direcció Facultativa 
 

 

Una vegada analitzada la idea d’equip de treball teòrica respecte la aplicada en obra, es 
desglossarà en punts favorables i punts desfavorables que ha sorgit durant tot el nivell de 
management: 
 
EQUIP DE TREBALL: PUNTS FAVORABLES 

1. Objectiu comú per iniciar i acabar la obra. Facilitat de posada en comú i energia per 
aconseguir-ho, tot i que, en època actual del sector de la construcció amb crisis i poca 
feina, ajuda aconseguir molts industrials ràpidament i uns ajustament de preus molt 
notable versos altre anys. 

2. Visita d’obra setmanal, mínim 1 vegada a la setmana conjuntament amb la DF, i trucada a 
diària pràcticament CM amb el promotor per control diari obra. En mesos maig, juny i juliol 
visita mínima de CM en obra de 3 vegades/setmana o pràcticament a 4 i 5 vegades per 
major control en obra. Bona comunicació amb responsable del ram de paleta. 

3. Màxima col·laboració entre tots els industrials. Es va garantir desde inici en contracte, que 
industrial ram paleta s’encarregaria de totes les ajudes, pujada i baixada de material, 
neteja obra i manteniment mesures de seguretat i es paga mensualment. Això permet, 
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molt bona relació entre varis industrials i pràcticament pocs conflictes entre 
subcontractes. 

4. No hi ha personal propi contractat per constructora. Tots són industrials i/o empreses 
subcontractades, tots responsables de la seva pròpia feina. 

5. Entre tècnics, les funcions estant clarament delimitades.  Tothom sap les feines i funcions 
i en cas, de incidències o problemes en obra es soluciona telefònicament o via mail. En 
cas molt urgent, es va en obra per solucionar el problema. 

6. Planificació d’objectius amb indicadors, en cas de comprovar retràs en obra, s’apliquen 
mesures immediates. Cas d’aportació extra de 5 paletes subcontractats directament de 
reforç puntual mesos maig i juny. 

7. Sistema d’autoavaluació continua amb ítems per objectius. 
8. Sempre s’adopta la posició d’equip. En cas d’errors o omissió, no hi ha culpables, sempre 

es busquen solucions. Esperit positiu en obra. 
 
EQUIP DE TREBALL: PUNTS DESFAVORABLES 

1. En els mesos crítics, amb  un Planning tant ajustat, provoca una mica de tensió entre 
contractistes, per el fet de coincidir amb molta gent a l’obra i feines que poden interceptar 
una amb altre. Exemple:  tensió col·locador cel-ras cartró - guix amb el pintor i el 
instal·lador clima, sobretot mes de juny. Solució: comunicació verbal per evitar 
simultaneïtat en un mateix punt i dispersió per plantes correlatives. 

2. El fet de no ser un model tradicional, com a CM, implica una dedicació temps en obra i 
comunicació, pràcticament a diària, i casi exercir com un cap d’obra. No es pot descuidar 
coordinació entre industrials, compres material bàsic (a càrrec de l’empresa constructora: 
ceràmica, morter, guix,..), canvi contenidor (a través empresa Gelabert),... Estrés sobretot 
en mesos maig, juny i juliol. El paleta responsable, Fernando Frías, no exerceix 
d’encarregat i implica poca visió de futur de comanda de material necessari per setmanes 
i costa dirigir a altres industrials. Implica a CM més dedicació en obra. 

3. El fet de no disposar en obra de mitjans auxiliars com muntacàrregues d’obra, ni grua 
mòbil, fa que únicament disposem el forat d’ascensor per un cabrestant d’obra de 500 kg. 
La gran pujada de material es fa a través d’aquest element auxiliar sinó manualment 
entre pisos. Implica per tema costos una gran pujada de material, i pèrdua de temps de 
repartició entre plantes. En gran mesura, per material per la coberta, es va realitzar desde 
carrer, un camió grua de 20 m amb braç articulat per a material per ús exclusiu de 
coberta i de gran pes (palets de ‘gero’, totxanes, morter, teules, paviment ceràmic,..) 

4. Inicialment, els mesos de febrer, març i abril són mesos que s’avança relativament poc en 
obra, perquè la gran majoria es desfà distribucions i decisions no preses en projecte i 
sobre la obra es determina el canvi. Implica sobretot contradiccions i un sobrecost que es 
recalcula per estar previst en costos totals. Exemple: nova distribució instal·lacions de les 
cuines, nova ubicació de lavadora i secadora en tots els pisos, modificació d’alguna 
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dependència de banys, trasters en planta soterrani. Es resolen sobre la marxa i en alguns 
moments, la obra està per davant del projecte, com el guixaire per decisió de cel ras que 
encara no es tenien clar si es podien fer en el baixos 1ª.  

 

12.4  El líder coach 
 
En el líder coach és fonamental desafiar el procés, inspirar una visió compartida, habilitar a 
altres per actuar, servir de model i brindar el alè. Es comenta les diferències i l’aplicació de 
la teoria respecte la obra. 
 

       
 

 Estimula a la persona a atènyer el seu màxim potencial, explorant noves opcions 
 Fa prendre consciència de com avançar des d’allò que un és, fins allò que vol arribar 

a ser 
 Motiva la persona a canviar la seva manera d’actuar fins aconseguir un resultat 

positiu 
 
 

       
 

 Estimula per prendre implicació entre tots en decisions per un bé comú (obra) 
 Marca l’objectiu com un punt clar tant amb temps, cost i qualitat, amb unes bones 

mesures 
  de seguretat i contemplació del medi ambient. Cal conscienciar a tothom per fer 

partícip  
 del compliment 
 No discrimina cap opinió, sinó que es demana consell als especialistes i industrials, 

es col-labora i s’adopta la millor solució consensuada 
 

 

12.5  Fases de comunicació 
 
És una fase que no es dóna la importància que es realment té, ja que el format de com 
establir sistemes de comunicació, segons quin fet vols transmetre i a qui es vol dirigir. Es 
defineix uns punts de criteris a tenir en compte en la fase de comunicació: 
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1. Establir un sistema de comunicació: reunions periòdiques, visita obra setmanal, amb 
preparació de temes, control de la reunió amb moderació i control de temps, constància 
de fets en visita obra, comunicació i participació per part de tots. 

2. Fixar un objectiu comú: objectiu conegut i compartit per tothom, acabament de l’obra 
segons temps I cost establert amb una garantia de qualitat òptima. Acostumen a sorgir 
conflictes per contradiccions, en casos personals, cal tenir en compte parlar i resoldre. 
La falta de resolució d’aquests conflictes disminueix l’efectivitat de l’equip i pot originar 
marginació. 

3. Establir un pla d’actuació: acordar uns procediments i normes de funcionament dins el 
règim del funcionament de l’obra entre operaris, treballadors i tècnics, amb la repartició 
de les feines. 

4. Determinar mecanisme de presa de decisions: presa de decisions acordades i de forma 
democràtica. 

5. Definir sistema d’autoavaluació: aportacions dels membres, acceptació de crítica i ser 
criticats, sistema d’avaluació per a millorar en consecució objectius. 
 

En definitiva aprendre a ser un LIDER i ser ASSERTIU. 
 
A continuació, es fa esment de quadre tipus resum de forma teòrica i de forma pràctica 
adaptada en la obra. 
 

 
 Mirar als ulls 
 Indicar que s’està escoltant 
 Mostrar que s’ha entès. No expressar el seu propi acord o desacord 
 Deixar silencis 
 No parlar de si mateix 
 Formular preguntes obertes 
 Resumir o reafirmar, de tant en tant, el que s’està dient 
 Respondre a sentiments 
 Agafar una postura relaxada, col·loquial i oberta 
 Donar senyals de canvis d’expressions facials 
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 Mirar als ulls 
 Indicar que s’està escoltant 
 S’expressa si s’està d’acord o en desacord 
 S’aplica puntualment el fet de deixar silencis i que intervinguin més consultes 

entre tot equip tècnic (DF+promotor) 
 Tots intervenen 
 No aplica el fet de fer preguntes obertes, si s’aplica en fets puntuals l’arquitecte 

per originar preguntes i dubtes en part per obtenir la millor solució 
 S’aplica, sobretot als industrials un resum dels punts tractats 
 No es responen sovint a sentiments. Si es pregunta si es detecta falta de 

motivació, trist o afectat. Exemple: arquitecte amb enfermetat greu del seu fill i 
responsable instal·lacions climatització amb la mort del sogre. 

 En visita obra, són llargues, degut al pes i contingut de temes a tractar. Sempre es 
marquen intervenció industrials en cadena. Són visites agradables. Sempre 
després de visita es fomenta esmorzar junts i conversar de les situacions i criteris 

 En cas de desavinença hi ha un canvi de morfologia i aspecte de la cara 
 
 
 

12.6  La persona assertiva 

La persona assertiva, és com una estratègia i estil de comunicació, amb una principal 
diferencia i punt mig entre les 2 conductes polars: agressivitat i passivitat. És un 
comportament de comunicació madur en el qual la persona no agredeix, ni es sotmet a la 
voluntat de les altres persones, sinó que manifesta les seves conviccions i defensa els seus 
drets. 

La principal forma d’expressió conscient, congruent, clara, directe i equilibrada, amb una 
finalitat de comunicar les idees i sentiments per defensar els drets legítims sense intenció de 
ferir o perjudicar, actuant desde un estat interior d’autoconfiança, enlloc de la emocionalitat 
limitant típica de la ansietat, culpa o ràbia. 

Segons aquestes definicions, podem establir en part teòrica i aplicació en obra: 
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 Sap dir no o mostrar la seva postura: 

 La manifesta 
 Explica/justifica postures, sentiments, peticions 
 Expressa comprensió envers postures, sentiments i demandes d’altres 

 Sap demanar favors i reaccionar davant dels atacs: 
 Expressa la presència de problemes que creu que s’ha de demanar quan és 

necessari 
 Demana clarificacions per saber si hi ha alguna cosa que no ha quedat clara 

 Sap expressar sentiments: 
 Gratitud, efecte i admiració 
 Insatisfacció, dolor i confusió 

 

  
 Sap dir no o mostra la seva postura: 

 Es manifesta clarament quan toca fer-ho. Exemple: criteris per acabar, que cal 
contractar, innecessari partides com arrambador de fusta en laterals zona 
comunitària,.. es comenta tot amb promotor i es justifica amb DF 

 Explica/justifica postures i peticions. Es manifesten entre tècnics exposició 
sentiments. En industrials una mica afectació sense molta implicació 

 Sap demanar favors i reaccionar davant atacs: 
 S’expressa amb antelació la presència de problemes i sobretot la seva solució: 

problema criteri i preu de ventilació/extracció pàrking, problema timing obra per falta 
personal. Se sap demanar quan és necessari 

 Es demanen clarificacions sinó ha quedat algun tema clar 
 Sap expressar sentiments: 

 Gratitud en equip tècnic, per la màxima col·laboració. Satisfacció personal per 
realitzar o demostrar per primera vegada el funcionament en una obra com a 
Construction Management. Confiança i molt bona comunicació amb promotor.  

 Automotivació, el fet de comprovar que a partir del mes de juny, que és quan es 
posen ja a la venda els pisos hi ha visites i bona recepció per part de futurs clients en 
la Inmobiliaria. El controller (controlador econòmic de la entitat bancària que fa a la 
hipoteca, Entitat Bancària,), comenta i reitera la bona execució i feina realitzada 
durant aquests mesos. Tot i ser un Planning molt arriscat i concentrat, sobretot mes 
de juny, es demostra la eficàcia i eficiència de consecució de punts parcials i 
objectius. 

 Màxim recolzament per part del promotor, DF i de la feina aconseguida amb 
industrials 
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12.7  Conclusions 
 
És una de les vessant més complexes, com a professional dins el camp tècnic, que no 
desenvolupem i tampoc no s’explica enlloc, si no és per realització de cursos enfocats a 
forma de intervenir, formació de treball en grup, etc bàsicament les noves tendències que 
últimament en moltes empreses a nivell internacional i actualment, ja a nivell mig i PIMES, 
es comença a aplicar que és el Coaching o entrenament del personal a poder transmetre 
informació, ser automotivador, aprendre a delegar,  en definitiva a saber utilitzar la 
intel·ligència emocional amb punts d’empatia i habilitat social per a poder  desenvolupar en 
el món de treball complexa, amb molta relacions socials amb un punt molt important de 
diàleg, intervenció i execució d’ordres per intentar que al ser assertiu poder contribuir en tot 
l’equip arribar a l’objectiu comú, que és un edifici acabat amb una qualitat, temps i cost 
estipulat amb un context de control de l’estrès (hardless) i de situació laboral còmode per 
tothom. 
 
Un punt molt interessant, que s’utilitza molta base de documentació i tarannà adquirit per el 
curs de postgrau de construction management, amb una persona dedicada dins el camp de 
la psicologia en el treball, que personalment s’ha aplicat durant el transcurs de la obra. No 
és una labor fàcil, però si t’adaptes a fer servir els hàbits adquirits per ser una persona amb 
un lideratge, compartit per tot el personal que intervé en la obra. Sobretot, en punts de molts 
problemes i contradiccions o errors, molt important és relativitzar els problemes, i 
comprensió de personal i obtenció de comentaris per el bé comú de la obra. 
 
És una branca, que al ser tècnica, no es dóna importància, però tractant-se d’una figura on 
bàsicament les seves relacions socials són molt habituals, considero que és un punt i factors 
a tenir en compte i per aplicar en obra, en major o menor grau, però fonamental per crear la 
sinergia per l’objectiu comú entre tots els professionals que formen l’equip pluridisciplinar. 
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13 CONCLUSIONS / RECOMANACIONS 

 
El Construction Manager (CM) és considerat com un nou agent de la construcció, però sense 
una representació legal dins la Llei d’Ordenació de la Edificació (LOE), fins l’actualitat, fet que 
pot provocar alguns dubtes en quan a responsabilitats civils. Permet realitzar una gerència 
integrada en la construcció, on té per objectiu dotar al promotor, dels recursos professionals 
externs necessaris per el control directe de la obra, en sintonia amb els seus objectius. 
Personalment, crec que la LOE hauria d’incloure aquesta figura en l’àmbit legal, com a 
garantia de professionalitat i responsabilitat al client. 
 
Pot resultar una similitud amb un cap d’obra d’una empresa constructora, però la diferència és 
evident i única. Per un CM el benefici és un centre de costos, amb compliment del límit 
pressupostari, on vetlla sempre pel promotor i en canvi, per el cap d’obra el benefici és un 
resultat positiu de centre de beneficis per la empresa constructora, i vetlla sempre per la 
empresa que en depèn per cobrir els costos indirectes i el marge de benefici marcat per 
obtenir en la obra adjudicada. Per tant, podem destacar de forma general en aquest agent 
que: 

 Genera confiança i garantia de compromís al promotor 
 La seva font de treball està coberta amb els honoraris. 
 Pot ser considerat com una extensió del personal del client i es responsable d’una 

gran varietat de feines d’administració, contractació i supervisió associades al 
procés de construcció.  

 Crea la tranquil·litat de poder realitzar el projecte en paral-lel mentre s’executa la 
obra, amb un control en el temps, qualitat i control econòmic al estar representat per 
un professional (ja sigui una empresa de management o professional lliberal) 

 No té interès propi de ‘trobar’ errors en projecte, partides noves per contradictoris, 
allargar el termini per contractes, etc, fet molt habitual dins el sistema tradicional. El 
màxim benefici sempre correspon al promotor. 

 
Professionalment, després d’haver exercit en les diverses figures: projectista, direcció 
execució, representant empresa promotora i cap d’obra, on ofereixen una visió més particular 
segons el rol assignat. Aquest sistema de gestió amb management, m’ha aportat una 
reinvenció professional, amb una visió generalista i un aprofitament puntual d’especialitats 
anteriors, sobretot dins el camp de la empresa constructora. Per tant, es pot arribar a extraure 
com a conclusions més rellevants d’aquesta obra: 
 

 Dedicació molt alta, amb un esforç en mesos inicials i finals del 75%. En alternança 
enmig de la obra de dedicació del 35%. 
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 Situacions d’estrès alt i molta comunicació entre totes les parts, amb visites d’obres 
per solucionar problemes o coordinació entre industrials. 

 Gran control en temes mediambientals i mesures de seguretat, al tenir que verificar i 
coordinar per a cada empresa contractada el seu compliment.  

 Molta coordinació dels diferents agents que intervenen i una estreta col·laboració 
amb l’equip pluridisciplinar que ha dut a terme el projecte i la obra. 

 Aplicació de les tècniques i habilitats necessàries per crear la sinergia del projecte, 
per aconseguir l’objectiu comú. 

 
En el context econòmic actual de crisi en el sector de la construcció, la competitivitat 
empresarial és imprescindible cada dia més per la viabilitat del procés constructiu. El CM 
suposa per al seu client ( promotor), una inversió i no un cost ja que el permet obtenir noves 
demandes i tenir millor garantia d’èxit. El sistema del management es pot donar en la obra 
privada, degut a que no està condicionada per la Llei de Contractes Públics de l’Estat, del 
qual impossibilita el poder contractar per lots, assignant la gestió a la figura del CM. Així i tot, 
considero que és qüestió de temps que acabi succeint, en benefici de l’eficiència del sector. 
Seria així, un pas important en la consolidació d’una cultura de gestió del que tanta necessitat 
tenim: que cada part controli els riscos per el que està més capacitada i obtingui beneficis o 
pèrdues en estricta correlació a la seva perícia. 
 
Com a recomanació, és un valor afegit, que per garantir una gestió exitosa en l’administració 
de la construcció, és aconsellable tenir un coneixement  profund d’aquesta especialitat. A 
més, s’extrau de la meva experiència, que no cal tenir una obra de gran envergadura, ni de 
complexitat tècnica per posar en pràctica aquest sistema. 
 
Per finalitzar, cal indicar que ha estat una aposta arriscada l’aplicació d’aquest sistema, i més 
sent, la primera obra exercint aquesta figura després de realitzar l’any 2010 el postgrau de 
Construction management, però amb entusiasme, dedicació, una bona dosi d’empatia i 
sobretot creure’s que es pot dur a terme amb un risc controlat i un resultat satisfactori.  
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