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1.- Introducció al projecte. 

Aquest projecte proposa al lector una introducció al “Project management” a 

través de l’enginyeria naval. Per fer la figura de Project manager més 

entenedora, s’ha dividit el projecte en quatre punts que ens ajudaran a 

compendre les funcions i tasques d’aquest lloc de treball, anomenat també com 

a gestor o director de projectes. 

Els quatre punts del projecte descobreixen el món de la gestió basant-se en la 

figura del l'Enginyer Tècnic Naval com a Project Mànager. 

Per arribar a compendre la figura del “Project manager” es fa un repàs a la 

figura d’enginyer tècnic naval i la formació que rep en gestió de projectes a la 

Facultat de Nàutica de Barcelona. D’aquesta manera podem veure el nivell del 

coneixement en gestió que tenen els alumnes de la FNB.  

Un cop definida la figura i analitzat el procés d’aprenentatge i coneixement dels 

alumnes a Barcelona, es detallen els fonaments necessaris per a la direcció de 

projectes, tenint en compte els aspectes més importants que es veuen 

involucrats en qualsevol tipus de projecte. Es mostra la metodologia de 

plantejament, construcció d'un projecte i quins són els factors més importants a 

tenir en compte. 

Per últim, i un cop s’ha presentat tota la informació sobre gestió i Project 

Management, es planteja l’estudi i execució d’un projecte real dut a terme en 

unes drassanes de reparació i refit de iots de luxe a Barcelona. El projecte que 

es detalla,consisteix ens la “renovació d'un alternador” de la sala de màquines 

d'un iot de 125m, que s’anomenarà per motius de confidecialitat IOT125. 

El projecte s'analitza, s’estudia i es planteja en base a poder complir amb el 

contracte acordat amb les drassanes de refit, sempre en funció de les dates 

límit i els punts importants a tenir en compte. 
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1.1.- El pas d’un enginyer naval a la gestió de projectes: 

Que hi ha en la intersecció entre enginyeria i gestió? 

Tots els negocis tenen requeriments de gestió. Hi ha negocis amb pocs 

continguts tècnics i altres on el coneixement tècnic és la base (projectes 

arquitectura o enginyeria). Tot o part de l’equip de gestors ha de poder 

entendre la part tècnica del negoci. Per tant la intersecció entre els 

departaments tècnics i de gestió és un conjunt no buit. Sempre hi haurà 

almenys una persona que formarà part de manera formal o informal dels dos 

departaments. 

Aquestes persones son indispensables per a la bona coordinació empresarial. 

Les seves capacitats i coneixements son molt buscades. 

Un bon emprenedor ha de tenir els coneixements tècnics del negoci així com 

coneixements de gestió. La combinació d’ambdos té una rellevància molt 

important en la figura del project manager. Per exemple, un emprenedor 

d’internet ha de saber programar, entendre la cultura web, i proporcionar valor 

als usuaris amb aplicacions, buscadors o xarxes socials. Aquest emprenedor 

també requerirà de capacitat per gestionar el projecte ja que haurà de 

contractar personal, negociar amb proveïdors, atraure clients o buscar 

inversors. Les capacitats necesàries d’un emprenador amb capacitat de 

gestionar i/o liderar projectes com a “project manager”, poden definir-se de la 

següent manera: 

Definirem com a G son les capacitats de gestió i com a T les capacitats 

tècniques. Ambdues son perfectament complementàries i per tan han 

d’integrar-se en una funció de mínims. El valor del gestor de projectes (Y) 

seguirà la següent funció Y = Min (G, T). Si un enginyer té capacitats tècniques 

de 10 però capacitats en gestió de 0, el seu valor com gestor de projectes o 

emprenedor serà igual a 0. 

Dins de les organitzacions sorgeixen projectes que es poden desenvolupar com 

a noves empreses (spin-off corporatives) o gestionar-se de forma independent 

dins de l’empresa (project manager). Aquests projectes requereixen d’un o 

diversos responsables. Aquests han de tenir la mateixa combinació de 
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capacitats que l’emprenedor. És necessari ser bo en gestió i tenir els 

coneixements tècnics que requereix el projecte. 

 

Fig. 1.1.- La intersecció entre gestió i enginyeria 

En la Figura es pot veure la intersecció entre ambdues capacitats: 

Cal aclarir un tret característic molt important de la figura del “project manager” i 

és que, un individu amb capacitats tècniques (el cas d’un enginyer o arquitecte) 

podrà convertir-se amb certa facilitat en gestor de projectes però un gestor 

(administrador d’empreses o economista) dificilment podrà fer el pas a l’inrevés. 

És per això, que com s’ha descrit previament, són imprescindibles els 

coneixements tant tècnics com de gestió. 

Aquest treball es vol centrar en aquells gestors de projectes desenvolupats de 

forma independent dins d’una organització (project manager). En particular, es 

vol emfatitzar les oportunitats de desenvolupament professional que pot tenir 

un enginyer naval en aquest camp.  
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1.2.- Descripció de l’activitat i coneixement. 

1.2.1.- Enginyer Naval: 

L'enginyer naval, també conegut en nombrosos països com a arquitecte naval, 

s'ocupa del disseny, planificació, projecte i construcció d’embarcacions, i 

artefactes flotants com poden ser plataformes petrolíferes i fins i tot camps 

eòlics offshore. 

Els enginyers navals han de ser capaços de projectar, construir, transformar i 

reparar bucs i artefactes navals de tot tipus, flotants o no, incloent tots els 

serveis, instal·lacions, sistemes i equips que els integren i conformen, 

drassanes i tallers navals, plataformes d'exploració i explotació de petroli, etc 

Els enginyers han de tenir una visió global i integradora dels diversos aspectes 

econòmics, socials i culturals que intervenen en el seu camp d’actuació. Han de 

saber interpretar els nous desenvolupaments tecnològics i econòmics de la 

zona per a l'administració de recursos, trobar solucions que contemplin la 

seguretat, evitin contaminacions i respectin l'equilibri ecològic.  Més 

concretament, els enginyers navals han de saber dirigir, administrar i executar 

salvaments, reflotaments, extracció i desguàs de bucs i artefactes navals de tot 

tipus. 

L'enginyer naval a dia d'avui és un enginyer totalment polivalent. Posseeix 

coneixements de molts camps de l'enginyeria, tals com la fabricació i transport 

d'energia elèctrica, fabricació de motors navals i la seva instal·lació, estructures 

metàl·liques dinàmiques, logística, activitat portuària, organització industrial, 

gestió de flotes i navilieres, etc. 

Sortides profesionals de l’Enginyer Naval: 

Direcció, administració, estudi, projecte i direcció: 

- de bucs, incloent tots els serveis, instal·lacions, sistemes i equips que els 

integren i conformen.  

- de reparacions, modificacions i/o transformacions de bucs, incloent tots 

els serveis, instal·lacions, sistemes i equip que els integren i conformen.  
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- de la modificació i/o transformació d'artefactes navals de tot tipus 

(flotants o no) d'estructures, artefactes i vehicles submarins destinats a 

l'observació, estudi, transport de persones i/o coses, exploració i 

explotació del mar, incloent les plataformes d'exploració i explotació de 

petroli, els minerals i altres riqueses/activitats en el mar exterior i/o 

interior, llacs, rius i els seus jaços, amb tots els seus sistemes, equips i 

instal·lacions que els són propis. 

- de salvament, reflotament, extracció i desballestament de bucs, 

artefactes navals de tot tipus, flotants o no, plataformes d'exploració i 

explotació del petroli i els minerals, estructures i artefactes i vehicles 

submarins.  

- instal·lació i reparació de generadors de vapor, màquines tèrmiques i 

bescanviadors de calor, incloent els seus sistemes, equips, 

instal·lacions, màquines i mecanismes en general.  

- instal·lació i reparació de sistemes, equips i instal·lacions per a la 

producció i transmissió d'energia mecànica i tèrmica, excepte el que fa 

referència a l'obra civil. 

- instal·lació i reparació d'equips i instal·lacions de plantes propulsores i 

auxiliars marines, amb tots els sistemes, subsistemes que les integren.  

- Inspecció de bucs, artefactes navals de tot tipus, flotants o no, 

plataformes d'exploració i explotació del petroli i els minerals, 

estructures, artefactes i vehicles submarins, per a la seva classificació, 

reclassificació i certificació de la seva navegabilitat o operativitat.  

- Assumptes d'enginyeria legal, econòmica, comercial i financera i de 

gestió d'empreses, entitats i organismes, en tot el relacionat amb els 

incisos anteriors.  

- Arbitratges, perícies i taxacions relacionats amb les qüestions, elements 

i sistemes. 

- Assumptes que fan referència a la higiene i seguretat del treball i la 

contaminació ambiental, en tot el relacionat. 
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1.2.2.- Project Manager: 

Que és un Project mánager (PM) per al mercat laboral: 

Avui dia, és habitual que en moltes ofertes laborals aparegui la denominació 

“Project manager” com a perfil demandat.  

Però, tothom entén de la mateixa manera les característiques d'aquest 

professional? Són transversals les responsabilitats i funcions en tots els 

sectors, empreses i llocs? Les competències requerides als possibles candidats 

són generalment acceptades pels diferents prismes professionals que busquen 

aquestes figures? 

A risc de simplificar excessivament el perfil, i utilitzant un llenguatge 

comprensible per a qualsevol professional, és comunment acceptat per a la 

gran majoria d'empreses dir que un project manager és una persona que ha de 

tenir les següents capacitats: 

- Entendre les necessitats d'un client (intern o extern) 

- Visualitzar prèviament les característiques d'un projecte i dissenyar les 

seves etapes i fites 

- Controlar cadascuna de les fases. 

- Aportar solucions alternatives o de contingència davant variacions o 

problemes durant la seva execució.  

- Assegurar una optimització dels recursos, temps, costos i qualitat. 

Aquesta descripció professional d'un Project Manager, extreta de diferents 

ofertes laborals on es reclama aquesta figura, mostra més o menys clarament, 

que una gran quantitat de professionals del mercat laboral exerceixen realment 

com “Project managers”, sense la necessitat que s'utilitzi la mateixa 

nomenclatura en tots ells. 

Si es busca una oportunitat com Project Managers cal basar-se en el 

llenguatge utilitzat per descriure el lloc de treball o la comprensió final de les 

responsabilitats i funcions descrites. 
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El Project Manager (PM): 

És la persona encarregada de gestionar els projectes (gestor de projecetes 

també) conegut sota el terme gerent de projectes, director de projectes, 

capdavanter de projectes, leader project o encarregat de projectes, entre 

d’altres. És la persona, o grup de persones, que té la responsabilitat total del 

planejament i execució de qualsevol projecte. Aquest títol s'utilitza en la 

indústria de la construcció, l'arquitectura, el desenvolupament de programari i 

diverses ocupacions que es basen en la creació o manutenció d'un producte. 

El gerent de projectes ha de posseir una combinació d'habilitats incloent una 

gran capacitat inquisitiva, per detectar possibles problemes puntuals i/o 

espontànis i de resoldre conflictes interpersonals. Una de les seves tasques 

més importants és la detecció dels riscos que afecten directament les 

probabilitats d'èxit dels projectes, i el constant mesurament del risc durant el 

cicle de vida dels projectes. 

El risc es presenta majoritàriament com a incertesa o dubte en un punt del 

projecte. El gerent de projectes és aquell que ha d’enfocar l’èxit del projecte 

com a preocupació principal, per això s’ha de minimitzar sempe el risc.  

La majoria dels problemes que afecten a un projecte es relacionen d'una 

manera o un altre a un risc. Un bon gerent de projectes pot reduir els riscos 

significativament, sovint adherint-se a una política de comunicació oberta i 

assegurant-se que cada participant significatiu tingui oportunitat d'expressar les 

seves opinions i preocupacions. Un gerent de projectes és el responsable de 

prendre les decisions necessàries de tal manera que el risc sigui controlat i es 

redueixi al mínim la incertesa. Cada decisió presa per l'encarregat del projecte 

ha d'involucrar un benefici directe cap al projecte. 

Funcions del Project Manager (PM) 

El “Project manager” ha d’estar present a totes les fases del projecte, des de la 

concepció fins a la comercialització i posada en funcionament. Cal destacar 

l'èmfasi a l’hora d’ensenyar als futurs “Project managers” a defensar els 

interessos dels promotors davant d’altres agents de la construcció o enginyeria. 
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Tot això per tal de garantir transparència econòmica, compliment dels terminis i 

control de qualitat. (J. Salcedo, Project Manager). 

No existeix una funció específica pel project manager, sinó que l'abast del seu 

servei l'especifica cada obra. 

En general, encara que es poden fer moltíssimes puntualitzacions, les funcions 

bàsiques del Project manager són: 

- Realitzar l'estudi de viabilitat d'un projecte. 

- Definir el programa de necessitats. 

- Buscar empreses per al projecte i l'obra. 

- Auditar el projecte constantment. 

- Controlar contractes a clients i proveidors.  

- Controlar i fer seguiment exhaustiu de l'obra i assessorar al client. 

- Coordinar els diferents contractistes 

- Gestionar llicències, permisos, subministraments 

- Coordinar a tots els agents del projecte  

 

Fig. 1.2.- Les funcions del gestor de projectes 
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2.- Els estudis de gestió a la Facultat de Nàutica de Barcelona. 

2.1.- Introducció 

Actualment, els estudis de gestió a la FNB tenen una oferta variada per tal de 

donar un formació complementaria sobre la gestió al futur enginyer Naval. Els 

alumnes que vulguin accedir a tots els estudis de gestió ofertats, poden acabar 

cursant 4 assignatures de 6 crèdits cadascuna, aproximadament entre un 10% i 

un 15% dels estudis d’una titulació d’Administració i Direcció d’Empreses 

(ADE). Les assignatures que es poden cursar a la FNB es divideixen en una 

obligatòria de primer any i tres optatives de segon cicle: 

- Gestió empresarial i organització d’empreses (obligatòria) 

- Gestió de la innovació (optativa) 

- Gestió de projectes (optativa) 

- Habilitats directives (optativa) 

Cursar les tres assignatures optatives permetrà a l’estudiant obtenir un diploma 

d’especialització en gestió un cop acabada la carrera. Tot i això, sorprèn la 

baixa demanda d’aquestes optatives.  

Aquest apartat del projecte s’ha volgut fixar en l’assignatura de Gestió de 

projectes que està directament relacionada. S’ha realitzat un estudi sobre el 

grau de coneixement de l’estudiant en relació a la importància de la gestió en el 

món de l’enginyeria.  

En el següent gràfic es mostra la matrícula que hi ha hagut a l’assignatura de 

“Gestió de projectes” des de la seva introducció a la FNB l’any 2005. 

 
Fig. 2.1.- Evolució dels alumnes matriculats a la FNB en l’assignatura Gestió de Projectes 
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Es pot comprovar que la matrícula no ha passat de 10 alumnes cap any i a 

més, des del 2006 al 2009 el curs es va anul·lar per baixa matrícula. Els anys 

que s’ha impartit l’assignatura, aquesta ha tingut una matrícula molt baixa, 

d’entre 4 i 7 estudiants. 

Tenint en compte aquestes dades, s’obre una pregunta d’investigació rellevant. 

Son els estudis en gestió valuosos pels estudiants de la FNB? I en cas de ser-

ho, ho saben valorar? 

2.2.- Propostes per incrementar el valor dels estudis de gestió als 
estudiants de la FNB. 

2.2.1.- Plantejament teòric i hipòtesi: 

A nivell teòric, hi ha dos grans hipòtesis que es creen per mirar d’entendre el 

poc interès que tenen els estudiants de la FNB envers els estudis de gestió, 

com a complement a la seva formació.  

- En primer lloc es pot pensar que els enginyers no estan interessats en 

estudis de gestió, perquè no els hi són útils en cap moment de la seva 

carrera professional.  

- En segon lloc el que pot estar succeint és que els estudiants estan 

desinformats de quin és el rol d’un enginyer a les empreses i només ho 

descobreixen a l’entrar al mercat laboral.  

A la Taula 1 tenim disposades aquestes hipòtesis junt amb les possibles 

respostes que tindria un estudiant i un alumin (antic estudiant ja al mercat 

laboral) a la pregunta: “Son valuosos els estudis en gestió?” per tal de que es 

corroborin cada una de les hipòtesis. 

 

 
Hipòtesis 

 
Pregunta 

Resposta 
estudiant  

Resposta 
Alumin  

H1: Els estudis en gestió no son 

rellevants per un enginyer. 

Son valuosos els 

estudis en gestió? 

 

No 

 

No 
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H2: Els estudiants en enginyeria 

estan desinformats sobre el 

valor dels estudis en gestió com 

a complement 

 

Son valuosos els 

estudis en gestió? 

 

No 

 

Si 

Taula 2.1.- Hipòtesis i resposta esperada 

2.2.2.- Plantejament metodològic: 

Testejar les hipòtesis teòriques requereix construir i reproduir metodologies 

científiques basades en experiments, naturals o reproduïts artificialment. En el 

nostre cas s’aplica el context de la FNB  com a experiment natural, on hi ha 

dues mostres d’enginyers, uns en formació (mostra de control) i uns altres que 

ja han pogut entrar en el món laboral i que han finalitzat els estudis de la FNB 

(mostra de tractament). Per a això s’ha de construir una mostra aleatòria que 

contingui tan la percepció dels estudiants actuals com la dels que van estudiar 

en anys anteriors i ara es troben treballant.  

Les percepcions dels estudiants no son observables directament però les 

podem considerar variables latents que han de ser aproximades per tècniques 

d’estadística, com ara la anàlisis factorial. Per a això s’ha elaborat un 

qüestionari on s’inclouen variables amb escala Likert (de 1 a 5).  

A la taula 2 tenim les 18 preguntes que s’inclouen per aconseguir mesurar la 

percepció i els coneixements dels estudiants i professionals de l’enginyeria o 

l’arquitectura. 

PREG1. Els coneixements en gestió son una eina 

bàsica per el desenvolupament de la carrera 

professional d’un enginyer o arquitecte. 

PREG2. Hi ha una gran diferencia entre la 

remuneració d’un gestor i la d’un treballador amb 

tasques tècniques (enginyer o arquitecte). 

PREG3. Un enginyer o arquitecte pot adquirir 

ràpidament els coneixements que li permetin 
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gestionar un projecte o una empresa. 

PREG4. Un gestor rarament pot adquirir els 

coneixement que li permetin desenvolupar un 

projecte tècnic. 

PREG5. El gestor de projectes té habilitats per ser 

empresari. 

PREG6. El gestor de projectes té habilitats per ser 

emprenedor. 

PREG7. El gestor de projectes és un enginyer o 

arquitecte que lidera un projecte dins d’una empresa, 

governada per un empresari. 

PREG8. El gestor de projectes és un enginyer o 

arquitecte que lidera projectes desenvolupats per una 

empresa-despatx de la qual és propietari o 

accionista. 

PREG9. La figura del gestor de projectes és una 

sortida professional rellevant per un enginyer o 

arquitecte en la conjuntura de crisis actual.  

PREG10. Voldria desenvolupar el meu propi negoci. 

PREG11. Voldria desenvolupar el meu propi negoci 

en temes d’enginyeria o arquitectura. 

PREG12. Voldria desenvolupar el meu propi negoci 

en aquells sectors on hi hagin oportunitats de negoci, 

independentment de la seva relació amb els meus 

estudis. 

PREG13. Voldria treballar en un càrrec de 

responsabilitat, gestionant una empresa establerta. 

PREG14. Voldria treballar en un càrrec de 
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responsabilitat, liderant projectes tècnics. 

PREG15. Voldria treballar en un càrrec de 

responsabilitat, realitzant tasques tècniques pròpies 

de l’enginyeria o arquitectura.  

PREG16. L’oferta d’assignatures optatives és 

indispensable dins del pla d’estudis d’una carrera en 

enginyeria o arquitectura.  

PREG17. L’oferta de màsters universitaris en gestió 

empresarial (MBA) és indispensable pel 

desenvolupament professional d’un enginyer o 

arquitecte. 

PREG 18. L’oferta de màsters universitaris en gestió 

de projectes és indispensable pel desenvolupament 

professional d’un enginyer o arquitecte. 

Taula 2.2.- Preguntes considerades per aproximar la percepció dels estudis en gestió per part 

dels enginyers. 

Per tal de mirar d’aconseguir una major precisió, també s’introdueix una 

variable que consideri quin any va començar la carrera l’alumne, així com 

d’altres variables de control que no s’han utilitzat però que poden ser 

considerades per a futures anàlisis. 

2.3.- Descripció de la mostra i resultats 

2.3.1.- Mostra i descriptius: 

Entre els mesos de Gener i Març de 2013 es va procedir a aconseguir les 

màximes respostes possibles d’estudiants i alumnis de la FNB. Els qüestionaris 

pels estudiants es varen passar en hores de classe del professor Ferran 

Vendrell, director d’aquest projecte. El grup d’alumni es va contactar per correu 

electrònic i de forma personal. 

A la Taula 3 es mostra la lectura de les 180 respostes que es varen aconseguir, 

139 pertanyen a estudiants i 41 a alumni. D’aquests qüestionaris destaca que 



L’Enginyer Naval com a Project Manager:  
Direcció d’un projecte de refit d’un iot de luxe.

els alumnes varen donar respostes incompletes en major proporció, deixant per 

a l’anàlisi final disponibles 162 observacions, 122 de les quals pertanyen a 

estudiants.  

 Estudiants Alumni Total 

Respostes totals 139 41 180 

Respostes valides 122 40 162 

% Resposta valida 87,8% 97,6% 90% 

Taula 2.3.- Estructura de la mostra i rati de respostes valides. 

A la taula 4, es mostra alguns descriptius de la base de dades. Com es sabut, 

els estudis d’enginyeria nàutica son predominantment preferits per homes i això 

es veu reflectit en els percentatges, de fet un 81% de les persones que 

responen el qüestionari son homes. Aquest percentatge difereix molt poc entre 

estudiants (81,3%) o els alumni (79.5%). En aquesta taula també es disposa 

d’informació sobre la mitjana de l’any en que es comencen els estudis per a 

ambdós grups. Com és d’esperar, els alumni han començat de mitjana molt 

abans (2004,8 de mitjana, 2006 de mediana) que els estudiants (2011,3 de 

mitjana, 2012 de mediana). 

 Estudiants Alumni Total 

% Homes 

% Dones 

81,3% 

18,7% 

79,5% 

20,5% 

81% 

19 % 

Any començament (mitjana) 2011,3 2004,8 2009,8 

Any començant. (mediana) 2012 2006 2012 

Taula 2.4.- Representació d’homes en la mostra i valor de la mitjana i la mediana de l’any d’inici 

dels estudis 

2.4.- Resultats 

Per tal d’analitzar les percepcions dels estudiants de la FNB sobre els estudis 

en gestió, s’utilitza la informació disponible en els 18 items (qüestions) mostrats 
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a la Taula 2. S’utilitza el software SPSS 19.0 per elaborar una anàlisi factorial o 

de reducció de variables. Aquest és un mètode adient ja que permet construir 

variables contínues a partir de la resposta a preguntes categòriques. Aquestes 

variables contínues representen les variables no observades directament, com 

per exemple les percepcions. 

La taula 5, mostra els resultats de l’anàlisi factorial. Surten set factors amb valor 

propi major que 1. Aquests permeten explicar el 63,4% de la variança total dels 

18 ítems presentats a la Taula 2. El test de KMO dóna 0,571, per sobre del 

paràmetre normalment acceptat (0,5). Aquestes dades fan pensar que el model 

és suficientment robust i pot ser utilitzat per a un estudi correcte. 

 
Components rotats 

FACT 1 FACT 2 FACT 3 FACT 4 FACT 5 FACT 6 FACT 7 

PREG1    ,613    

PREG2       ,839 

PREG3    ,653    

PREG4      -,683  

PREG5   ,786     

PREG6   ,664     

PREG7   ,499     

PREG8     ,537   

PREG9    ,528    

PREG10  ,882      

PREG11  ,789      

PREG12  ,548      

PREG13     ,832   
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PREG14 ,519       

PREG15 ,740       

PREG16 ,673       

PREG17      ,695  

PREG18 ,610       

Taula 2.5.- Composició dels components a través de l’anàlisi factorial 

A la taula 6 es classifiquen i es defineixen aquests 7 factors que s’han tingut en 

compte.  

En primer lloc es poden trobar els factors 1 i 5 que representen les creences 

inicials en el que ha de ser la carrera professional d’un enginyer. Dins d’aquests 

factors tenim ítems com per exemple: PREG 14 “Voldria treballar en un càrrec 

de responsabilitat, liderant projectes tècnics” o PREG 15 “Voldria treballar en 

un càrrec de responsabilitat, realitzant tasques tècniques pròpies de 

l’enginyeria o arquitectura”, que denoten la idea d’haver de treballar exactament 

allò que s’ha estudiat, idealment en un lloc de responsabilitat. També en aquest 

grup tenim ítems com la PREG 13 “Voldria treballar en un càrrec de 

responsabilitat, gestionant una empresa establerta” emfatitzant el desig de 

treballar per una empresa establerta.  

A partir de les creences inicials, es pensa que els estudiants aniran fent 

descobriments que faran que el seu plantejament del que és un enginyer 

evolucioni.  

Analitzant els resultats es troben tres descobriments diferents: emprenedor, 

oportunitats econòmiques-professional, i de complementarietat amb la gestió.  

El descobriment “emprenedor” recull informació del factor 2, que té ítems com 

la PREG 10 “voldria desenvolupar el meu propi negoci”.  

El descobriment d’oportunitats econòmiques-professionals” ve determinat per 

els factors 4 i 7 que reuneixen informació com les PREG 1” Els coneixements 

en gestió son una eina bàsica pel desenvolupament de la carrera professional 
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d’un enginyer o arquitecte” i PREG 2 “Hi ha una gran diferencia entre la 

remuneració d’un gestor i la d’un treballador amb tasques tècniques (enginyer o 

arquitecte)”.  

Categoria Número 
factor 

Nom 

Creences inicials FACT 1 Carrera enginyer com una prioritat 

FACT 5 Feina establerta com una prioritat 

Descobriment 

emprenedor 

FACT 2 Emprendre un negoci propi és una 

prioritat 

Descobriment 

oportunitats 

económiques-

profesionals 

FACT 7 El gestor aconsegueix rendes 

superiors al tècnic 

FACT 4 La gestió permet desenvolupar la 

carrera professional d’un enginyer 

Descobriment 

complementarietat 

gestió 

FACT 3 L’enginyer requereix de combinar les 

seves capacitats amb gestió 

FACT 6 Enginyeria combina amb MBA 

Taula 2.6.- Classificació i definició dels factors 

Finalment, el “descobriment de la complementarietat amb la gestió” considera 

aquell moment en el qual l’estudiant s’adona que necessita millorar els seus 

coneixements en gestió a partir de MBAs o d’altres continguts de gestió. Aquest 

descobriment ve considerat pels factors 3 i 6 i reuneix ítems com la PREG 5 “el 

gestor de projectes té habilitats per ser empresari” o PREG 17 “L’oferta de 

màsters universitaris en gestió empresarial (MBA) és indispensable pel 

desenvolupament professional d’un enginyer o arquitecte”. 

Per definició els factors tenen mitjana 0 i desviació típica 1. Un dels exercicis 

d’anàlisi que s’han fet amb els resultats obtinguts, és comparar la mitjana dels 

subgrups, en el cas d’aquest estudi entre alumnes i alumnis, i veure si aquestes 

diferencies son significants o no.  
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A la Taula 7 es pot veure aquesta anàlisi. Com és d’esperar es pot observar 

que els estudiants tenen unes creences inicials de treballar en una empresa 

establerta com enginyer més fortes que els alumni.  

En el cas del Factor 1 (carrera d’enginyer com a prioritat) aquesta diferencia és 

significativa estadísticament (p-valor<0,1).  

Curiosament els estudiants consideren l’opció d’emprendre més seriosament 

que els alumni i tenen una percepció molt positiva dels MBA (diferencia 

significativa, p-valor<0,1).  

Els alumni, per la seva banda, consideren molt importants les capacitats en gestió 

com a complement, veure sobretot la diferencia en el factor 4 que és significativa 

estadísticament (p-valor<0,1). 

 FACT 1 FACT 2 FACT 3 FACT 4 FACT 5 FACT 6 FACT 7 

,00 Media -,0557 -0,211 0,188 0,754 0,192 -0,308 -,0869 

N 40 40 40 40 40 40 40 

Desv. 

típ. 

0,813 ,584 0,887 1,00 0,870 0,864 0,614 

1,00 Media 0,182 0,069 -0,061 -0,247 -0,063 0,101 ,028 

N 122 122 122 122 122 122 122 

Desv. 

típ. 

0,990 1,096 1,03 0,867 1,03 1,023 1,097 

 P-Valor 0,000 0,123 0,171 0,000 0,162 0,024 0,528 

Taula 2.7.- Diferencia de mitjana entre estudiants (1) i alumni (0) 

Un altre exercici rellevant és veure l’evolució d’aquestes percepcions durant els 

primers 8 anys des de l’inici de la carrera a la FNB. Aquesta comparativa es 

veu reflectida en les figures 2, 3, 4 i 5.  
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A la figura 2 es mostra l’evolució de creences inicials. Es veu una clara 

evolució a la baixa. Això implica que els estudiants deixen de pensar en la 

possibilitat de treballar exactament en el que han estudiat (temes tècnics). És 

interessant veure que aquest canvi es dona a partir del quart i cinquè any, quan 

els estudiants comencen a introduir-se al mercat laboral. 

 

Fig. 2.2.- Evolució dels factors relacionats amb creences inicials (Factors 1 i 5) 

El descobriment emprenedor (figura 3)  és quelcom que succeeix durant la 

carrera, una opció professional que contempla sobretot al tercer any. Es pot 

veure com aquesta il·lusió queda frustrada al quart i cinquè any, en el moment 

d’entrar al mercat laboral. Sembla que hi ha una remuntada en aquesta vocació 

emprenedora a partir del vuitè any. Sobre aquesta gràfica, s’hauria de tenir en 

compte el moment actual de la economia i la política al país i les facilitats que 

es donen per tal de d’iniciar-se com a emprenedor en el món laboral. 

 

Fig. 2.3.- Evolució dels factors relacionats amb el descobriment emprenedor (Factor 2) 
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A les figures 4 i 5 es poden veure les oportunitats professionals combinant 

coneixements tècnics i de gestió. Aquestes figures tenen un punt d’inflexió en el 

moment d’entrar al mercat laboral. És en aquest moment que els estudiants 

comencen a tenir sensibilitat per a aquests coneixements en gestió. 

L’oportunitat econòmica per part seva bastant constant. 

 

Fig. 2.4.- Evolució dels factors relacionats amb el descobriment d’oportunitats econòmiques i 

professionals (Factors 4 i 7) 

 

Fig. 2.5.- Evolució dels factors relacionats amb el descobriment complementarietat capacitats 

gestió (Factors 3 i 6) 

En general tots aquests resultats semblen indicar que els estudiants i els 

alumni tenen percepcions diferents del que ha de ser un enginyer. Sobretot es 

diferencien en com es considera la gestió en la funció d’un enginyer. Les dades 

semblen corroborar la hipòtesis 2, això implica que els estudiants tenen poca 

informació sobre les seves necessitats en desenvolupar coneixements de 

gestió. 
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2.5.- Conclusions i recomanacions: 

Els alumni tenen percepcions diferents als estudiants. Tots consideren 

importants les capacitats tècniques però els alumni li donen més valor als 

coneixements en gestió (com Lazear (2004) en el capitol anterior) al haver estat 

en contacte amb el món laboral. 

Els estudiants tenen unes creences inicials pre-establertes que no afavoreixen 

aquesta percepció dels coneixements en gestió. Aquest fenomen segurament 

és comú a una generacions d’estudiants molt protegits per les families, no és 

quelcom excusiu dels enginyers o del món nàutic. 

Els resultats indiquen que els responsables de la FNB haurien d’informar més 

als estudiants de la necessitat d’adquirir coneixements en gestió que facilitarien 

el seu accés al món laboral. Aquesta informació es podria donar en forma de 

testimonis en primera persona d’alumnis que estiguin experimentant el procés 

de transició. 
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3.- Fonaments per a la direcció de projectes. 

3.1.- Introducció. 

En aquest apartat es detalla com s’arriba a crear un projecte i què és un 

projecte, quines són les persones que en formen part i com s’arriba a formar 

part d’un projecte, la importància en el rol que té el director o l’equip directiu del 

projecte i els factors més importants a tenir en compte. 

Un cop estigui definit què és un projecte s’entrarà en l’explicació del detall i de 

la creació d’un projecte, d’inici a fi, tenint en compte les eines més importants 

que s’acostumen a utilitzar en els projectes. 

L’enfocament dels Fonaments per a la direcció de projectes està adreçat a tota 

persona que posseeixi els coneixements d’un enginyer, com a base, i dirigit cap 

a les posicions que poden arribar a assolir-se un cop s’és enginyer. 

3.2.- Definició de “Projecte” 

Un projecte és un esforç temporal que es duu a terme per crear un producte, 

servei o resultat únic. 

La naturalesa temporal dels projectes indica un principi i un final definits. 

S’arriba al final quan s’acompleixen els objectius del projecte, quan s’acaba el 

projecte perquè els seus objectius no poden arribar-se a complir de cap de les 

maneres possibles o quan ja no existeix la necessitat que va donar peu a l’inici 

del projecte. Cal tenir present que temporal no significa que sigui de curta 

duració, sinó que un projecte com a tal no te una durada establerta. En general 

la temporalitat no s’aplica a cap projecte, ja que s’acostuma a realitzar amb la 

finalitat de tenir un valor durador. Abans de prosseguir és necessari mencionar 

que moltes vegades pot ser que l’impacte del projecte, tant econòmic, com 

ambiental, social  sigui més llarg que la pròpia utilitat del projecte. 

Tot projecte crea un producte, servei o resultat únic. Tot i que pot haver-hi 

elements repetitius o similars entre diferents projectes, aquesta repetició no 

altera la naturalesa de qualsevol projecte de ser únic, ja que de ben segur hi 

haurà elements claus diferenciadors entre projectes similars a simple vista. 
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La creació de diferents edificis, per exemple, és un ítem d’on podem extreure 

que estan creats pels mateixos materials, seguint els mateixos aspectes de 

seguretat, fins i tot poden ser creats pel mateix equip i molts altres aspectes 

similars, però cada ubicació és única, cada disseny és diferent, difícilment les 

circumstàncies seran similars, segurament els treballadors finals no seran els 

mateixos, i així una llista infinita de detalls que fan que cada projecte sigui únic i 

hagi de ser valorat com a tal. 

Cal tenir en compte que un projecte és un esforç de treball permanent, i aquest 

acostuma a ser, com a norma general un procés repetitiu, ja que segueix uns 

procediments existents. Contràriament, degut a la naturalesa única de cada 

projecte, poden existir certs dubtes sobre els productes, serveis o resultats 

generats pel projecte. 

Un projecte pot involucrar a una sola persona, una sola unitat o múltiples 

unitats dins d’una mateixa organització. 

Un projecte pot generar: 

- Un producte que pot ser un component d’un altre element o un element 

final en si mateix. 

- La capacitat de realitzar un servei. 

- Un resultat tal com un producte o un document. 

Com a exemple de què és un projecte: 

- Desenvolupar un nou producte o servei. 

- Implementar un canvi en una estructura, en el personal o l’estil de 

l’organització. 

- Desenvolupar o adquirir un sistema d’informació nou o modificat. 

- Construir alguna cosa, edifici, estructura, vaixell  

- Constituir una infraestructura. 

- Implementar un nou procés o procediment de negoci. 

3.2.1.- Qui forma part d’un projecte? 

Per formar part d’un projecte no es necessita res més que una petita aportació 

en el projecte en qüestió, és per això que és tant important valorar qualsevol 
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tipus d’aportació que es pugui fer, però encara és més important saber filtrar 

ràpidament i amb claredat tota la informació i ímputs que arriben al projecte. 

Acostumen a formar part en un projecte els diferents departaments de 

l’empresa que gestiona el projecte, tot i que també és molt possible que la 

mateixa empresa que duu a terme el projecte no tingui departaments interns i 

s’hagi de nodrir a través d’empreses exteriors o persones associades al 

projecte. 

3.2.2.- Departaments necessaris per realitzar un projecte 

Els departaments habituals que podem trobar com a denominador comú en 

totes les empreses que gestionen projectes són: 

- Compres. Suport en qualsevol ítem necessari pel projecte. 

- Producció. Encarregats de dur a terme i gestionar el projecte 

- Administració. Gestió de la part econòmica del projecte. 

- Comunicació. Gestió de les comunicacions externes al projecte. 

- Recursos humans. Necessari per a la contractació de personal. 

- Pre-projectes. Pot estar inclòs dins de Producció. 

Aquests departaments anomenat, poden formar part interna, o no, de l’empresa 

ja que com bé s’ha mencionat amb anterioritat, en funció de la naturalesa del 

projecte o empresa molts dels ítems necessaris per dur a terme un projecte 

poden subcontractar-se. 

 3.3.- La direcció de projectes. 

La figura del gestor o director de projectes, altrament dit Project Manager (PM), 

ha quedat definida a l’inici del treball, és per això que en aquest apartat es 

detalla només la “Direcció de projectes” com a complement dels “Fonaments de 

la direcció de projectes”. 

Què és la direcció de projectes? 

La direcció de projectes és l’aplicació de coneixements, habilitats, eines i 

tècniques sobre les activitats del projecte per tal de complir amb els requisits 

del mateix. S’aconsegueix mitjançant l’aplicació i la integració adequada de tots 
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els processos existents de la direcció de projectes, agrupats de la següent 

manera per poder formar cinc grups. 

- Iniciació 

- Planificació 

- Execució 

- Seguiment i control 

- Tancament, finalització o entrega 

Dirigir un projecte, com a norma general acostuma a implicar: 

- Identificar requisits. 

- Abordar les diferents necessitats, inquietuds i expectatives dels 

interessats segons es planifica i s’efectua el projecte. 

- Equilibrar les restriccions contraposades del projecte que van 

relacionades entre altres aspectes amb: 

o L’abast 

o La qualitat 

o La cronologia 

o El pressupost 

o Els recursos 

o El risc. 

El projecte com a tal, influirà en les restriccions en les quals el director de 

projecte necessitarà concentrar-se. Cal donar molta importància als punts clau i 

als punts més dificultosos i amb més restriccions, per tal de que surtin bé i 

d’evitar trobar-los durant el projecte sense temps de reacció. 

La relació entre tots aquests factors és tal que si algun d’aquests canvia és molt 

probable que com a mínim un altre en quedi afectat. 

Per exemple: un avançament a la cronologia del projecte o “schedule” (paraula 

en anglès que s’utilitza molt en projectes i es tradueix com a programa o 

calendari de projecte) acostuma a tenir un augment de costos, si és que la 

finalitat ha estat avançar el projecte, ha estat necessari introduir un cost extra a 

nivell de recursos addicionals per tal d’avançar la data d’entrega. En cas de que 
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no fos possible tenir un augment en el pressupost, segurament es veurien 

afectats factors com la qualitat o l’abast del projecte. 

3.4.- Estructuració del projecte per a la seva programació 

3.4.1.- Objectius de planificació, programació i control de projectes: 

Les tècniques de planificació, programació i control de projectes, s'usen de 

forma comuna àmpliament en tot l'àmbit de les enginyeries. Per planificació 

s'entén la construcció d'una seqüència de tasques amb la lògica necessària per 

dur-les a terme ordenadament, i de forma òptima en el temps per tal 

d’aconseguir l'objectiu del projecte.  

La programació consisteix a establir un calendari d'execució de les tasques a 

fer, desenvolupar, realitzar, etc... que permet conèixer quan cal realitzar cada 

cosa, i poder decidir en cada moment quins seran els recursos necessaris per 

dur-los a terme.  

El control, fa referència al seguiment de l'execució real del projecte. Serveix per 

detectar les desviacions que poden ocórrer durant el projecte i adoptar les 

mesures necessàries de cara a corregir-les i reprendre els objectius i costos 

previstos. Entre els avantatges proporcionats per la sistematització de la gestió 

del temps, es poden enumerar les següents: 

1- Tenir una millor visió dels esforços i enfocament més intensiu sobre els 

resultats. 

2- Millorar la coordinació i control dels diversos treballs. 

3- Establir uns temps més curts de desenvolupament. 

4- Minimitzar els costos totals d'execució. 

5- Millorar la qualitat i fiabilitat. 

6- Obtenir un marge més ampli de beneficis. 

Objectivament, l'aplicació d'aquestes metodologies permet entre d’altres, 

resoldre les següents qüestions de la direcció de projectes: 

- Ordre correcte de les tasques del projecte. 

- Definició dels treballs que existeixen en el projecte. 

- Quants i quins treballs es poden desenvolupar a cada moment. 
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- Activitats crítiques i no crítiques. 

- Situació actual del projecte. 

- Correcció dels errors de direcció en la gestió del temps. 

Les diferents fases de la programació i el control són: 

1- Creació del projecte: 

a. Definició d'objectius. 

b. Divisió del projecte en parts o subprojectes. 

c. Estimació de la durada de cada activitat. 

d. Establiment de les accions, activitats i el seu ordre. 

e. Estimació de la durada del projecte. 

f. Encaix del programa elaborat amb els recursos disponibles. 

g. Assignació de tasques, nominació de posicions, rols i privilegis  

2- Control del projecte: Comença després de la creació del projecte i acaba 

quan ja s'ha finalitzat. 

3- Elaboració d'informes del projecte. 

3.4.2.- Planificació de tasques: 

En essència, la planificació consisteix a definir les tasques i establir el seu ordre 

d'execució. Això dependrà de la naturalesa de cada projecte. Existeixen 

diferents fases on situar les tasques: 

1- Definició de requisits. 

2- Disseny extern. 

3- Disseny Intern. 

4- Pas a producció. 

3.4.3.- Control de projecte: 

Control és la comprovació de l'estat del projecte, i la gestió seria qualsevol 

acció encaminada a fer que s’acompleixi tot el que ha estat planificat. Possibles 

accions a realitzar, en funció de l'estat i la naturalesa del projecte poden ser: 

1- Augmentar el rendiment dels recursos existents. 

2- Incorporar nous recursos. 

3- Convocar reunions de dos tipus: 
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a. Reunions informatives: 

Per presentar o aprovar models. 

Informar de dificultats que impedeixin acomplir planificacions 

realitzades. 

Informar de la planificació parcial o completa. 

b. Reunions de treball: 

Amb l'usuari o client, per tractar diferents aspectes del projecte. 

Amb responsables d'altres departaments quan hi hagi tasques 

comunes o es necessiti la col·laboració. 

Amb el propi equip tècnic quan sigui necessari tractar assumptes 

tècnics o de seguiment del desenvolupament. 

3.4.4.- Elaboració d'informes: 

Els informes són una eina molt útil en tots els projectes ja que aquests poden 

ser utilitzats com a planificació i programació de tasques, control de recursos, 

informes periòdics de situació del projecte, situació de tasques, entrega, mostra 

de dades estadístiques i/o gràfics del projecte. 
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4.- Gestió i seguiment d’un projecte. 

4.1.- Gestió d’una feina crítica en unes drassanes de refit a Barcelona.  

El següent i últim apartat del PFC està basat en fets reals. En base a 

coneixements tan tècnics com pràctics adquirits en la professió de Project 

Manager en unes drassanes de refit. 

S’explica la feina de creació d’un pre-projecte i com el Project Manager el dur a 

terme. S’utilitza un projecte real realitzat en unes drassanes de Barcelona i 

consistirà en: 

Renovació d’un alternador de la sala de màquines d’un iot de 125metres. 

4.1.1.- Com s’inicia un projecte? 

Com a qualsevol empresa privada del sector naval que funcioni per projectes, 

la clau pel bon funcionament i la projecció és tenir una bon nombre de clients. 

Per iniciar projectes hi ha dos processos: 

a- Que un client contacti amb l’empresa directament per tal d’intentar 

arrancar un projecte. 

b- La investigació i la cerca de nous clients o projectes d’arreu del món des 

del departament Comercial de les drassanes. 

Com comença aquest projecte en concret? 

L’armador del IOT125 és un client amb més d’un iot, els quals estan tots 

controlats per una empresa de management que gestiona tot el que envolta i 

necessita la flota, entre d’altres coses, les reparacions o remodelacions. 

Quan al IOT125 li falla l’alternador es comunica immediatament a l’empresa de 

management i aquesta es posa en contacte amb les drassanes per tal d’iniciar 

el pre-projecte i la redacció del contracte per tal de fer les feines de reparació a 

Barcelona.  

El iot quan contacta amb les drassanes de Barcelona està amarrat a 

Tarragona. Des del departament Comercial, s’inicia la tasca de valoració i 

pressupostat de la feina. 
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Dades inicials del projecte: 

Nom del iot: IOT125 

Eslora del iot: 125m 

4.1.2.- Motiu principal del projecte:  

Mal funcionament d’un dels alternadors del iot que ha quedat completament fet 

malbé i ha de canviar-se. 

El iot disposa de tres generadors amb tres alternadors connectats, un 

dels quals està inutilitzat a causa del mal funcionament de les alarmes 

de temperatura dels coixinets de l’eix generador-alternador. 

4.1.3.- Motius Secundaris del projecte:  

Pintat de part del casc, zona a definir per sobre la línia de flotació. 

Sorrejat de tots els tancs d’aigües grises i negres a causa de l’aparició 

d’importants punts de corrosió. 

4.1.4.- Altres motius:  

Gran llistat de feines tant de manteniment com no crítiques a dur a terme 

durant el període refit. 

“Wishlist”: llistat de feines que l’empresa de management o el iot 

desitgen dur a terme durant el projecte.  

“Worklist”: llistat de feines que s’entrega durant la creació del pre-

projecte i que volen fer-se. Imprescindible que es pressupostin totes les 

feines per tal de que l’armador comenci a valorar els costos inicials del 

projecte. 
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4.2.- Estudi de les drassanes de refit: 

En aquest apartat es detalla el funcionament dels departaments que formen 

part de les drassanes i la seva implicació durant el projecte. La distribució de 

departaments és molt similar a qualsevol altra empresa que programi i dugui a 

terme qualsevol tipus de projecte des del management. 

4.2.1.- Departaments que col·laboren en un projecte a les drassanes 

- Departament Tècnic i de Pressupostos: 

Aquest Departament treballa conjuntament amb el departament Comercial, qui 

s’encarrega dels primers contactes. Un cop les primeres relacions s’han 

establert entre l’armador i les drassanes, es facilita tota la informació al 

departament Tècnic i de Pressupostos per tal d’iniciar el pre-projecte. 

Es demana un “wishlist” al iot per tal de poder veure quin és el volum inicial de 

càrrega de feina, si hi ha feines crítiques i per tenir una estimació inicial de quin 

serà el temps necessari per realitzar al projecte a les instal·lacions. 

Un cop s’ha analitzat el “wishlist”, s’acorda una visita a bord per tal d’iniciar el 

procés de pressupostar les feines i definir el que serà el “worklist” del projecte.  

Ja definit el “worklist” del projecte conjuntament amb els responsables del iot, el 

departament inicia les tasques de pressupost de les feines. Quan les feines no 

són crítiques i no demanen estudis d’enginyeria massa grans, el mateix 

departament és qui pressuposta les feines en base a l’experiència d’altres 

projectes o passa la informació necessària a varies empreses que poden fer la 

feina per tal de rebre un cost tancat. 

Quan la feina és crítica, s’acorda amb l’equip del departament tècnic i de 

pressupostos i conjuntament sempre que sigui possible amb el que serà el 

project manager del projecte, una altra visita a bord per detallar la feina i 

controlar al màxim tots el punts i detalls de la mateixa. En aquesta visita també 

hi assistiran els tècnics encarregats de realitzar la feina.  

És per això que un cop es va rebre el “worklist” del IOT 125 i es va fer la 

primera visita, es va realitzar una segona visita amb un tècnic 
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especialista d’una empresa de caldereria. Aquesta empresa, és 

l’encarregada de fer la valoració, estudi i pressupost de la feina per tal de 

que el departament tècnic i de pressupostos pugui tenir els costos 

exactes. 

Un cop el departament tècnic té tots els costos, aplica un marge de benefici X a 

cada feina tenint en compte la durada, la importància i el preu. 

Amb totes les feines estudiades i valorades es redacta un contracte amb els 

costos inicials del projecte i s’envia al iot o als seus representants. 

La resta de departaments que intervenen es van descobrint durant la 

consecució del projecte, o a mesura que el pre-projecte demana la seva 

involucració. A continuació es detalla quina és la seva funció i quan acostumen 

a integrar-se al projecte. 

- Departament de Compres: 

Entra al projecte des del primer moment i treballarà tant amb l’equip de 

pressupostos com amb el de project managers del departament de producció. 

És un departament que dóna suport des del pre-projecte fins a l’entrega final 

del iot. 

Treballa sempre a favor del projecte, donant suport a tots els requeriments 

necessaris d’aquest, ja sigui a nivell d’adquirir material, de negociar preus o de 

contactar amb noves empreses que poden entrar a formar part del projecte. 

El departament de Compres està dirigit pel responsable de compres i 

transports, figura indispensable que gestiona els contractes entre les empreses 

subcontractades i les drassanes. 

- Departament de Transports: 

És un departament que entra en funcionament un cop el iot és a les drassanes. 

Rarament treballa durant el pre-projecte, ja que la funció del departament és 

tramitar tots els transports nacionals i internacionals que requereixi el projecte, 

ja sigui a petició de l’equip de Compres, PM o de la mateixa tripulació. 
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Aquest departament s’encarrega de tramitar els contactes amb aduanes 

espanyoles en cas de que sigui necessari. 

Només en alguns casos, treballa amb antelació al projecte per tal de quadrar 

els temps d’entrega amb l’avanç del projecte. Cal tenir en compte que es rep 

paqueteria d’arreu del món. 

- Departament “Customer Service” (atenció al client): 

Aquest departament és l’encarregat de donar suport a la tripulació i no 

acostuma a treballar en relació directa amb l’equip de project managers o pre-

projectes. 

La feina que acostuma a fer és la d’ajudar a les tripulacions a desenvolupar-se, 

moure’s i viure a la ciutat de Barcelona i a les drassanes durant l’estada del 

projecte. 

Les tripulacions dels iots de luxe estan acostumades a un nivell de vida i unes 

manutencions que no són fàcils de trobar a cada ciutat on s’arriba, és per això 

que s’ajuda a aconseguir els contactes necessaris sobre el que demanin, per 

exemple: 

- Lloguer de cotxes durant el projecte. 

- Estada o allotjament fora del iot durant el projecte, hotels, apartaments. 

- Sortides d’oci properes a les instal·lacions. 

- Servei d’atenció a la tripulació en cas d’accidents, ajuda en tramitació de 

papers... 

Tots aquests serveis que es faciliten als tripulants, tenen uns costos que es 

carreguen al client. Aquests ingressos es veuen reflectits al final del projecte i  

sovint donen un benefici extra no esperat. 

- Departament de Seguretat i Riscos Laborals: 

Entra en acció quan el iot arriba a les instal·lacions. Aquest departament 

s’encarrega de mantenir un alt nivell de seguretat tant a les drassanes com a 

bord. 
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Durant els primers dies de l’estada del iot a les instal·lacions es presenten totes 

les normes a seguir a l’interior d’aquestes. 

És un departament que treballa colze a colze amb l’equip de PM per tal d’evitar 

cap accident durant la consecució del projecte.  

Fa el seguiment de totes les feines que tenen risc potencial i són els 

encarregats, juntament amb l’equip de PM, de mantenir a la tripulació/capità 

informats de les feines de risc o potencialment perilloses i que s’estan duent a 

terme. 

Abans de l’inici de cap feina que tingui perillositat, un tècnic del departament és 

l’encarregat de revisar tota la zona i facilitar el permís de treball a l’empresa 

que durà a terme la feina. Aquest permís, ha d’estar signat abans de començar 

la feina pels especialistes de l’empresa que faran la tasca, el cap de màquines, 

el primer oficial o el capità i el tècnic de les drassanes. 

Els permisos són imprescindibles, per exemple, en feines que es fan en espais 

confinats, treballs en calent, zones de difícil accés, treballs amb materials 

perillosos  

Aquest departament també és l’encarregat de controlar els accessos a les 

drassanes, un dels punts més importants. És vital evitar cap intrusió i tenir 

controlada tot el personal que està treballant a l’interior de les drassanes. 

La política d’accés a les drassanes és molt dura i no permet l’accés a cap 

persona que no disposi de tots els permisos de treball necessaris o tingui un 

permís especial concedit per l’equip de PM, sempre que no faci cap feina i 

només sigui una visita per pressupostar una feina, inspecció o assessorament, 

per exemple. 

El departament està dirigit per el/la Gestor de salut i seguretat (Health and 

Safety manager) i disposa de varis tècnics pel manteniment de la seguretat 

durant el projecte. 

En temporada alta i en cas que el departament no doni l’abast, s’acostuma a 

subcontractar temporalment un servei amb més tècnics, externs a les 

drassanes, per tal de poder atendre totes les necessitats dels projectes actius. 
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- Departament d’Administració i Finances: 

Aquest departament entra en funcionament un cop ja s’ha signat el contracte 

entre les drassanes i el iot o els seus representants. 

Són els encarregats de realitzar la facturació del projecte, la qual ve 

determinada pel contracte signat. 

Per contracte venen establertes unes condicions de pagament i facturació que 

l’equip de PM ha de fer complir. Un cop arriben les dates acordades de 

facturació entre el departament comercial i el iot o els seus representants, 

l’equip de PM fa una valoració de com està cada feina i es facturen els 

percentatges acordats en el contracte a través d’Administració i Finances.  

En el cas del IOT125, s’acorden els següents termes de facturació: 

Inici de projecte 7 Octubre – final 7 Gener 

Facturació del contracte signat que inclou tot el volum de feines del worklist 

pressupostades i acceptades. 

1ª factura de contracte – 20% a l’acabar Octubre 

2ª factura de contracte – 30% a l’acabar Novembre 

3ª factura de contracte – 30% a l’acabar desembre 

Factura final del projecte – 20% el 7 de Gener de 2013. 

Durant el projecte van sorgint noves feines a través de l’equip de PM, aquestes 

feines tenen la denominació de WVOF – “work variation order form”.  

 El WVOF és una eina de l’equip de PM que crea una variació del preu inicial 

del contracte signat abans de començar el projecte i que implica un augment 

del volum de feina d’aquest. 

Aquestes feines també es facturen en funció de les condicions acordades al 

contracte. 
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En el cas del Iot125 els WVOF es facturaran en les mateixes dates de 

contracte acordades, però en una factura diferent i seguint les següents 

indicacions: 

WVOF acceptat pels representants del iot – 10% del total del preu. 

WVOF començat – 60% del total del preu. 

WVOF finalitzat – 30% final de la feina. 

Les factures WVOF sempre s’emetran en la data de facturació més pròxima 

acordada en el contracte.  

Per exemple, si una feina es pressuposta un 10 d’Octubre, s’accepta un 20 

d’Octubre i es comença immediatament, es facturarà un 70% de la feina a la 

factura WVOF de finals d’Octubre. 

En canvi, si la feina es pressuposta un 20 d’Octubre, s’accepta un 4 de 

Novembre i s’acaba un 2 de Desembre la facturació d’aquest WVOF serà: 

10% del WVOF a la factura d’Octubre. 

60% del WVOF a la factura de Novembre. 

30% del WVOF a la factura de Desembre. 

- Departament d’Operacions: 

Aquest departament entra en funcionament a l’arribada del iot i té molta 

importància fins el moment que aquest abandona les instal·lacions. 

El departament s’encarrega de donar suport a tots els moviments interns a les 

drassanes, de tenir cura dels amarratges i de l’estat dels molls. Des de primer 

moment de l’arribada del iot, se li dona assistència amb una embarcació 

auxiliar i s’ajuda a amarrar correctament al moll. 

Un cop el iot està en posició i el projecte ha començat, l’equip d’Operacions i 

maniobres, són els encarregats de coordinar totes les maniobres que es duen a 

terme a les drassanes. 
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Qualsevol assistència de toro o grua demanada durant el projecte per a 

qualsevol departament de les drassanes, la coordina i la realitza el departament 

de maniobres. 

El departament disposa de tècnics qualificats capaços de fer funcionar 

maquinaria pesada i de varar el iots amb diferents sistemes depenent de les 

dimensions i pesos: 

- “Yardboss”: encarregat del moviment de petites embarcacions un cop 

s’han tret fora de l’aigua. 

- “Travelift”: encarregat de treure embarcacions petites (>30m) de l’aigua. 

- “Syncrolift”: plataforma sobre on es varen iots de fins a 50m d’eslora. 

- Grues: grua mòbil de 40T que serveix per a moviments de materials o 

treure de l’aigua petites embarcacions o motos d’aigua. 

- “Forklift” – toro: moviment de palets i material per a les drassanes 

- Dic sec: dic de 220m on es varen tot tipus d’embarcacions. Per estalvi 

de costos del propi client, els iot que poden varar-se al “Syncrolift” no es 

varen al dic 

- Departament de Magatzem: 

Aquest departament és l’encarregat de rebre, classificar, distribuir i enviar tota 

la paqueteria que arriba a les instal·lacions. 

No té relació directa durant el projecte, ja que el magatzem pot rebre i enviar 

paqueteria (encara que el projecte s’hagi acabat o no hagi començat), sempre 

que hi hagi una relació comercial entre les drassanes i el iot o representants. 

Durant el projecte té un paper clau, ja que d’aquest departament depenen les 

arribades i emmagatzematge de tots el material que requereixen els projectes. 

És per això que és imprescindible que aquest departament prioritzi l’ordre i el 

contacte directe amb l’equip de PM. 

Sempre que hi ha material o paqueteria important i crítica que s’ha encarregat 

des del departament de Compres o l’equip de PM. Es dóna un avís intern per 

tal d’assegurar i facilitar la recepció i classificació del material en qüestió. 
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Aquest departament i el de Transports treballen conjuntament per a tramitar tot 

el que s’envia i es rep a les drassanes. 

- Departament de Comunicació: 

És el departament encarregat de contactar amb els mitjans de comunicació 

necessaris per tal de fer ressò i poder donar a conèixer les drassanes i els 

diferents projectes a revistes, televisions i internet. 

És un departament sense relació amb els altres. El responsable de 

comunicació és l’encarregat de gestionar informació rellevant sobre alguns 

projectes actuals o futurs per tal de poder reflectir-ho als mitjans si s’escau.. 

El departament sempre està present en tots els salons Nàutics importants a 

nivell mundial. 

Actualment amb la reforma del Port Vell el departament està agafant molta 

importància dins de les drassanes 

- Departament de Producció: 

Aquest és el departament que engloba tots els project managers i està 

subdividit en diferents equips en funció de la càrrega de treball de la 

temporada. És un departament flexible degut a que els equips poden estar 

formats d’una a quatre persones. 

Els equips de PM s’encarreguen de gestionar i dirigir tots els projectes que es 

troben a les instal·lacions. 

Aquest departament manté una estreta relació amb el departament Tècnic i de 

pressupostos (els encarregats de crear els pre-projectes) ja que molts cops els 

equips, o part d’ells, s’involucren en la creació dels pre-projectes i en les 

primeres visites al iot. 

El departament està molt jerarquitzat per a una bona pràctica del project 

management. Està dirigit per un sol director el qual té 3 subdirectors d’equip al 

càrrec i aquests són els encarregats de gestionar l’adjudicació dels projectes 

als diferents equips depenent de la càrrega de treball i/o dificultat del projecte. 
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Producció és el centre de tots els projectes, des d’aquest departament es 

gestionen per exemple les comandes al departament de Compres, els 

enviaments de material o paqueteria a través de Transports, les factures i 

control de costos amb Administració, la gestió de les maniobres que es 

programen durant el projecte  

Aquest departament té com a associats dos departaments més els quals també 

estan gestionats per la figura del project manager, aquests són els següents: 

- Departament de Dry Dock: 
El departament de Dry dock s’encarrega de gestionar la totalitat de les 

feines que estan compreses per sota de la línia de flotació del iot. El 

perfil dels PM d’aquest departament és molt més tècnic que el de la 

resta de producció degut a la necessitat de tractar, liderar i solucionar 

projectes que acostumen a involucrar unes de les parts més 

complicades, tècniques i específiques dels vaixells, com poden ser les 

hèlices, eixos, pales de timó  

En general tot el que gestiona aquest departament està controlat pels 

equips de PM de producció, els quals són els encarregats de dirigir la 

totalitat del projecte. 

 

- Departament d’Interiors: 
El departament d’interiors també el gestiona un equip de project 

managers amb un perfil de dissenyadores o especialistes en interiors. 

Són l’equip encarregat de coordinar i liderar totes les feines que tenen a 

veure amb l’interior del iot, excloent-hi, òbviament, espais tècnics com 

ara la sala de màquines, zones de serveis, etc. 

En general tot el que es gestiona o es coordina des d’aquests departaments 

està controlat pels equips de PM del departament de Producció, els quals són 

els encarregats de dirigir la totalitat del projecte. 

4.2.2.- Organigrama. 

A continuació es pot comprovar la figura de l’organigrama genèric d’una 

empresa que dugui a terme projectes igual que es fa a les drassanes. 
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Taula 4.1.- Organigrama empresa 
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4.3.- Projecte IOT125 

4.3.1.- Pre-projecte i valoració fora de les drassanes. 

Primer contacte amb el iot a les instal·lacions de Tarragona, valoració de la 

feina i inici del projecte. 

Passos previs abans de venir a les instal·lacions:  

- Revisió de l’alternador, per part de tècnics especialistes, que va tenir el 

problema per tal d’intentar reaprofitar-lo. Cal tenir en compte que el preu 

d’un alternador nou és molt elevat. 

- Es determina, a través d’una anàlisis de vibracions i una inspecció 

detallada, que no es pot aprofitar, per tant s’ha d’estudiar la manera 

d’instal·lar-ne un de nou. 

A través del Comercial de les drassanes i el Director de les drassanes, es 

valoren quines són les dates més apropiades per poder dur a terme el projecte. 

El mateix iot demana realitzar moltes altres feines de manteniment i re-disseny 

a les drassanes, cosa que allarga el temps inicial del projecte. 

El contracte que firma el representant de l’armador per fer les feines a les 

instal·lacions és de tres mesos (7 d’Octubre a 7 de gener) i inclou un període 

final de dues setmanes i mitja a dic sec, del 7 al 27 de Desembre. Tot i que 

aquest període cau en dates festives, es contemplen tots els festius com a dies 

laborables des del primer dia, excepte 25 i 26 de desembre i 1 de gener. 

Un cop es tenen les dates de projecte fixades, el contracte està firmat i es dona 

com a data límit de l’entrega del projecte el dia 7 de Gener del 2013, el projecte 

passa a mans de l’equip de project managers, que es centren en el 

desenvolupament d’un planing general d’actuació i un detallat del període de 

dic sec. 

Cal tenir en compte que un 80% aproximat de les feines no son crítiques i 

podran fer-se al llarg del projecte. 
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Equip del projecte IOT125: 

Tot i ser un projecte amb una càrrega de feina molt elevada i un 

component tècnic molt alt, per aquest projecte, i tenint en compte que les 

drassanes estan al 90% de la seva capacitat, des de direcció es decideix 

fer un equip de només dues persones amb molta experiència en aquest 

tipus de projectes. Aquest equip estarà en contacte directe amb un 

Director de Projectes el qual supervisarà i monitoritzarà l’obra, els costos 

i ventes des de l’oficina. 

L’equip està composat pels següents membres: 

o Project Director – R.C. (32 anys) 

Formació: Enginyer tècnic naval, màster en Instal·lacions 

frigorífiques i cursant màster en Project management. 

Anys a l’empresa: 9 anys 

Recorregut a l’empresa: ha estat al càrrec de molts projectes 

similars. Començant com a PM asistant i passant per la posició de 

Senior PM. 

Funcions en el projecte: control i monitorització del global del 

projecte i només hi intervindrà en cas que el Senior PM o el 

projecte ho requereixin  

o Senior project manager – M.D. (33 anys) 
Formació: Enginyer tècnic Naval i cursant màster en Project 

manager 

Anys a l’empresa: 6 anys. 

Recorregut a l’empresa: ja té 3 anys d’experiència com a Senior i 

després de 5 com a PM asistant, pràcticament sempre ha estat 

involucrat en projectes de gran envergadura com aquest. 

Funciona en el projecte: Serà el contacte principal del projecte i el 

director d’aquest. Al seu càrrec hi haurà la planificació principal 

del projecte i el control de totes les feines a través dels ímputs 

facilitats pel PM asistant. Realitzarà un control exhaustiu dels 

punts crítics del projecte. 
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o Project manager asistant – Miquel Antonio i Bonet (24 anys) 
Formació: Enginyer tècnic Naval. 

Anys a l’empresa: pràcticament 3 anys 

Recorregut a l’empresa: involucrat en els projectes de més 

envergadura i dificultat durant els últims mesos a l’empresa.  

Funcions en el projecte: Serà el contacte principal en el control de 

les obres a bord i portarà tota la comunicació entre les empreses 

que estaran treballant a bord. Donarà tota la informació 

necessària al Senior PM perquè aquest pugui fer un seguiment 

exhaustiu del projecte. 

o Dry Dock manager – J.P. (28 anys) 
Formació: Enginyer tècnic Naval i màster en Industrial 

management. 

Anys a l’empresa: 5 anys d’experiència a l’empresa, 4 com a PM 

asistant. 

Funcions en el projecte: Serà l’encarregat de planificar, gestionar i 

controlar totes les feines que es duguin a terme durant el projecte 

referents al departament de Dry Dock.  

En cas de ser necessari també entraria al projecte el director de 

departament, el qual monitoritzarà les feines dutes a terme per 

J.P. 

o Interior manager – L.M. (30 anys) 

Formació: Dissenyadora d’interiors amb un màster en project 

management  

Anys a l’empresa: 6 anys formant part del departament d’interiors 

de les drassanes.  

Funcions en el projecte: Serà l’encarregada de la gestió de totes 

les feines referents a l’interior del iot. 

Com es pot comprovarà, l’equip està format per gent força jove i amb 

experiència suficient en aquest tipus de projectes. S’ha intentat crear un 

equip tenint en compte les situacions personals de cadascú (parella, fills, 

estudis en curs ). A més s’ha buscat que cada persona tingués la 
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màxima afinitat amb tot l’equip per fomentar una dinàmica de treball molt 

positiva i dinàmica. 

4.3.2.- Detall del projecte i especificació de feines. 

Un mes abans de tenir el iot a les instal·lacions i un cop es tenen clares les 

dates de contracte, es fa una valoració de les feines crítiques per tal de poder 

establir el planing tan real i ajustat com sigui possible. 

Hi ha tres feines de caràcter crític en el projecte: 

- Pintat de la zona de popa del casc: 

El pintat es durà a terme a flotació i ha d’estar acabat i acceptat, per 

l’inspector de pintura del iot i representant de l’armador, abans d’anar a 

dic sec. 

- Sorrejat de tancs d’aigües grises i negres amb pintat intern. 

Aquesta feina també és crítica però no influeix amb cap altre feina. La 

durà a terme l’equip de DryDock i entra a dins del planing sense 

problemes però s’ha de valorar com a crítica ja que depèn d’inspeccions 

i  acceptacions, a més de ser necessari un gran volum de serveis per a 

poder sorrejar amb condicions. Ha d’estar acabada abans d’entrar al 

període de dic sec, ja que no es podran donar els serveis necessaris per 

fer la feina durant aquest període. 

- Renovació de l’alternador. 

S’han valorat diferents opcions a l’hora de treure l’alternador però l’única 

opció viable a nivell tècnic i econòmic és fer-ho a través d’una cesària a 

l’obra viva del iot. Degut a les dimensions d’aquest no hi ha cap altra 

alternativa.  

Tot ha de quedar preparat i enllestit per tal que quan el iot vagi a dic sec, 

només calgui treure l’antic i instal·lar-ne el nou sense complicacions ni 

punts oberts. Tota la maniobra i el detall de cada pas ha de quedar 

perfectament estudiat i valorat. 

Des de l’equip de PM es deixa molt clar a totes les empreses que hi 

estaran involucrades que és molt important que tot vagi sota planificació 

i amb tots els passos segurs. 
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4.3.3.- Construcció del planing: 

Un cop el contracte està firmat i el departament de pre-projectes passa el 

“worklist” a l’equip de PM, aquest té 172 feines a programar. 

D’aquestes 172 feines, pràcticament totes ja han estat valorades, 

pressupostades, acceptades i contractades pel departament de pre-projectes. 

Aquest departament és el que ha estat el primer contacte amb els 

representants del iot i s’han encarregat de pressupostar el màxim nombre de 

feines per tal de que el Departament Comercial pugui facilitar el contracte al iot 

amb el màxim nombre de feines que es faran durant el projecte. 

L’equip de PM valora tot el volum de feines i tenint en compte els tres mesos de 

projecte es dóna com a feina crítica i a valorar/programar al detall el pintat, el 

sorrejat de tancs (equip de DryDock) i l’alternador. 

Totes les altres feines es programaran a l’arribada del iot tenint en compte les 

càrregues de feina de cada empresa subcontractada i l’estat del iot en cada 

moment, si alguna feina no crítica es converteix en crítica ja es farà una 

modificació de planing o valoració de situació. 

 

4.4.- Construcció del planing principal. 

4.4.1.- Feines crítiques del projecte: 

- Pintat del casc – 49 dies. 
L’equip de PM es posa en contacte amb totes les empreses que 

formaran part del pintat del casc per tal de determinar dates d’inici i final 

de cada feina. 

1. Construcció de la bastida – 12 dies. 

Com que el pintat es fa amb el iot a flotació, s’ha de construir una 

bastida perimetral amb carpa que permeti pintar tot el casc des de la 

mitjania fins la popa i des de la línia de flotació a la coberta principal. 

2. Treure tota la goma dels “fittings” (peces varies) del casc – 4 dies. 
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La goma s’ha de treure per poder aplicar la pintura per sota dels 

“fittings”. Un cop es reinstal·lin, es segellarà amb goma de nou per tal 

d’evitar la possible entrada d’aigua i l’inici del procés de corrosió. 

Pot fer-se durant la part final de la construcció de l’andami. 

3. Treure tots els “fittings” que molesten pel pintat – 5 dies. 

4. Preparació de superfície i pintat del casc – 1 mes i inspecció, tenint en 

compte que s’ha donat un 20% de marge sobre el temps real. Cal tenir 

un nombre de dies sense programar en cas d’haver de repetir part de la 

feina per no aprovació. 

5. Aplicació de goma als “fittings” del casc i instal·lació de totes les peces 

que s’havien tret – 3-5 dies 

6. Desmuntatge de l’andami – 5 dies. 

- Sorrejat i pintat de tancs – 25 dies. 
Aquesta és una feina de garantia de les drassanes de construcció del 

IOT125 degut a un mal funcionament de la pintura aplicada als tancs 

d’aigües grises i negres. 

L’informe de les drassanes de construcció en resum diu: 

La pintura es va aplicar seguint el procediment indicat pel fabricant, no 

obstant, per motius desconeguts, passats uns mesos la pintura va 

començar a pelar-se provocant que el contingut dels tancs estigués en 

contacte directe amb el casc i s’iniciés un procés de corrosió. Motiu pel 

qual, és necessari descontaminar els tancs amb un sorrejat amb granalla 

(silicat d’alumini) i tornar a aplicar tot l’esquema de pintura de nou. El 

fabricant usat en les feines de garantia no serà el mateix, i es tria un 

fabricant amb més experiència i fiabilitat.  

 

Amb tota aquesta informació, l’equip de Drydock s’encarrega de 

plantejar la feina: 

- Es sorregen 10 tancs del iot amb màquines de sorrejat de granalla. Un 

cop els tancs estiguin sorrejats i l’acer del casc hagi quedat 

descontaminat de corrosió, es pintaran seguint les especificacions de les 

drassanes de construcció.  

La part crítica de la feina és donar subministrament a tots els serveis 

necessaris que demana l’empresa que ho durà a terme. 
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Serveis necessaris per al procés de sorrejat i pintat de tancs. 

o Varies línies d’aire comprimit a l’interior del iot. 

o Mànegues d’aspiració del Silicat d’alumini de l’interior dels tancs. 

o Protecció adequada a tota la zona de treball i de pas. 

o Recobriment de totes les mànegues i línies d’aire comprimit amb 

tub flexible de protecció per evitar danys potencials. 

Si una de les mànegues d’aspiració patís una perforació, tot el 

material del procés de  sorrejat que s’està aspirant s’escamparia 

per l’interior del iot, malmetent les zones properes a la de treball. 

o Capacitat elèctrica per a l’ús de tota la maquinaria – lloguer d’un 

generador 

Entre l’equip de PM i DryDock, es defineix un pla de treball i un cop 

valorat l’abast de la feina s’acorda que aquesta començarà tant aviat 

com sigui possible per evitar entrar amb conflicte amb el període de dic 

sec. La feina ha d’estar acabada la primera setmana de desembre. És 

per això que serà imprescindible la coordinació de la maquinaria, serveis 

i personals necessaris per evitar posar en perill el planing general del 

projecte. 

Pel planing s’estimen els següents temps: 

La recopilació i posada en marxa de tots els serveis necessaris s’haurà 

de dur a terme abans de que arribi el iot. 

o Proteccions i preparació de la maniobra – 3 dies. 
o Sorrejat de tancs i pintat – 20 dies. 

El pintat de tancs serà un procés NO lineal, això vol dir que hi 

haurà dos equips treballant paral·lelament. 

o Treure proteccions i maniobra – 2 dies. 
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- (4.5.-) RENOVACIÓ DE L’ALTERNADOR – 49 dies. 

Com s’anuncia a la introducció del projecte, s’ha escollit una feina crítica per tal 

d’exemplificar un cas en la gestió d’un projecte d’Enginyeria Naval des de la 

posició de Project Manager. El procés explicatiu de la construcció del planing 

de treball, s’il·lustra amb fotografies de la evolució real del projecte. 

 

Per a poder detallar el planing i ajustar el temps de treball, l’equip de PM fa un 

llistat de tot el procés i s’analitzen els possibles punts crítics de la feina. 

S’acorda una reunió amb totes les empreses involucrades amb la finalitat de 

detallar l’inici i l’acabament de cada procés i es defineixen les càrregues de 

feina pertinents. 

Cal tenir en compte que aquesta feina s’ha d’encabir dins del període de dic 

sec i arribar-hi amb tota la feina preparada i comprovada. Un cop el IOT125 

entri a dic sec la maniobra de retirada de l’alternador ha d’estar assegurada. 

Segons el planing general de les drassanes, tal i com es detalla a l’inici del 

projecte, el període de dic sec serà del 7 al 27 de Desembre. 

El IOT125 es vararà a dic sec just després de la sortida d’un altre iot. Aquest és 

un punt crític important del projecte, ja que en cas de que aquest projecte no es 

completés a temps, la varada del IOT125 es veuria endarrerida i tot el planing 

s’hauria de modificar. 

4.5.1.- Previ a l’arribada del iot. 

1- Estudi tècnic de la maniobra de retirada de l’alternador en base als 

plànols constructius del iot i la visita feta a bord durant la seva estada a  

les instal·lacions de Tarragona. 

 

2- Primer contacte amb la societat classificadora del iot, en aquest cas GL, 

per tal d’iniciar l’estudi amb els comentaris pertinents. 

GL dóna les següents indicacions sobre el procés de la cesària que s’ha 

de dur a terme per tal de treure l’alternador a través del casc per la zona 

d’estribord: 
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a. El tall de la cesària s’haurà de fer en els cordons de soldadura 

existents al casc. 

b. En cas que el tall de la cesària no es pugui fer en els cordons de 

soldadura existents, aquest s’haurà de fer a una distància no 

inferior a 100mm de la soldadura més propera. 

c. Si el tall no es realitza sobre un cordó de soldadura existent, el 

radi de curvatura de la cantonada del tall haurà de ser de 120mm. 

d. Els reforços del casc que siguin tallats, s’hauran de reforçar 

durant el procés de soldadura mitjançant platines d’acer soldades 

en les zones on hi havia el reforç del casc (transversal o vertical). 

Les platines s’hauran d’aixamfranar per evitar possibles 

concentracions d’esforços o tensions. 

e. L’”air gap”, o buit de tall, que pot quedar entre cesària i casc 

durant el procés de tall del casc, ha de ser de màxim un 50% del 

gruix de la planxa. 

i. Tenint en compte el “Shell Expansion drawing” que indica 

que la planxa fa 8,5mm, l’”air gap” haurà de ser de màxim 

4,25mm. 

f. Un cop realitzada la soldadura s’haurà de fer una comprovació de 

les soldadures realitzades tot mitjançant un test de líquids 

penetrants. 

i. L’inspector de GL posa com a nota que ell ha de ser-hi 

durant la consecució del test. 

g. Tots els soldadors hauran de tenir els certificats de soldadura 

vigents segons la normativa de GL. 

 

3- Estudi de proteccions necessàries a la sala de màquines sobre plànol. 

4.5.2.- Amb el iot a les instal·lacions (51 dies): 

Feines prèvies a la varada a dic sec: 

1- Protecció de la sala de màquines i de generadors a més de la zona 

d’emmagatzematge de material, sala d’escapaments. – 6 dies 
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Poder disposar d’una zona d’emmagatzematge a bord estalviarà 

costos d’emmagatzematge, temps de transport de peces i evitarà 

danys potencials durant el trasllat a través dels interiors del 

IOT125.  

En aquest cas i a petició de l’equip de PM, la tripulació col·labora 

per tal d’abaratir costos i proporciona una zona propera a la de 

treball per tal de poder deixar el material necessari per la feina 

correctament ordenat i classificat. 

 

a. Com a protecció, s’utilitzen làmines de plàstic de 3mm de gruix 

anomenades “cardplast”, tub vermell esponjós per tal d’evitar 

danys a les baranes i sistemes propers a l’alternador. La zona de 

pas i de treball ha de quedar totalment protegida. 

 
Fig.4.1.– Proteccions sala de generadors 

b. Protecció especial dels compressors degut a que l’alternador 

passarà per sobre, tot i que en cap cas s’hi recolzarà ja que anirà 

sospès per unes bigues que faran de guia. Es realitza una 

protecció especial de fusta.  

La protecció de fusta queda coberta amb moqueta per tal 

d’allargar la vida potencial d’aquesta protecció. Amb plàstic es 

cobreixen els sistemes dels compressors. 
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Fig. 4.2.– Proteccions compressors 

 

2- Desmuntatge de la sala de generadors, zona de treball – 7 dies. 
a.   Desmuntatge de les lluminàries. 

b. Desmuntatge de panells del sostre per la zona de la maniobra. 

 
Fig. 4.3.– Desmantellament sala de generadors 

i. Totes les peces que es desmuntin de la sala de màquines 

s’emmagatzemaran a la coberta superior, concretament a 

la sala d’escapaments, que està connectada amb la de 

generadors amb una escala. Aquesta serà la zona 

acordada amb tripulació per l’emmagatzematge. 

ii. Per tal d’aconseguir una reinstal·lació ràpida i eficaç, és 

vital que totes les peces quedin perfectament marcades i 

ordenades. 
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c. Zona de cesària: 

i. Desmuntatge de les planxes del lateral de la sala de 

generadors. 

ii. Retirada de l’aïllant de la zona. 

 
Fig. 4.4.– Desfolrat de la paret lateral 

d. Comprovar si alguna de les canonades de la paret de proa de la 

sala de generadors molesta al pas de l’alternador. 

i. En cas afirmatiu s’haurà de desmuntar i modificar o anular 

el sistema. 

 
Fig. 4.5.– Canonades sala de generadors 
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3- Preparació de la maniobra al taller – 7 dies 

a. Un cop el pre-projecte de la maniobra queda acceptat, l’empresa 

la començarà a preparar la maniobra agafant les mesures exactes 

a bord. 

La maniobra de l’alternador a través de l’interior de la sala de 

màquines es farà suspesa d’unes bigues instal·lades als reforços 

de la coberta superior que faran de guies o rails als carros que 

aguantaran tot el pes. La maniobra de trasllat la farà un equip de 

quatre o cinc persones manualment. 

b. Utilitzant una plantilla de fullola amb la forma de l’alternador s’han 

de fixar els punts exactes on aniran instal·lades les bigues. 

S’aprofita aquesta simulació per determinar punts crítics i 

elements que molesten a la sala de màquines. 

 
Fig. 4.6.– Plantilla alternador 

c. La maniobra que es prepara al taller consta de: 

i. Bigues de suport sobre l’alternador que s’utilitzaran per 

fixar la primera biga pel moviment d’aquest. 

 
Fig. 4.7.– Cablejat alternador 
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ii. Bigues guia del moviment de l’alternador a través de la 

sala de generadors fins a la zona de la cesària. 

 
Fig. 4.8.– Preparació de la maniobra al taller 

iii. Puntals entre bigues de suport i guia. 

iv. Cargols d’unió de bigues guia. 

Aquests cargols, han d’amolar-se un cop instal·lats per tal 

d’evitar que durant el pas dels carros, suportant les 

tensions que provocarà el pes de l’alternador, aquests 

quedin encallats amb el relleu dels cargols. 

 
Fig. 4.9.– Maniobra instal·lada a bord 

v. Compra de carros de suport de l’alternador. Aquests, són 

els encarregats de lliscar sobre les bigues guia. Important 

assegurar el bon funcionament. 

Un punt crític del projecte és dimensionar correctament els 

pesos de l’alternador per tal d’obtenir els carros adequats. 

El pes de l’alternador és 5,5T de pes. 
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Fig. 4.10.– Carros de suport 

vi. Pòrtic per treure l’alternador a l’exterior un cop la cesària 

estigui feta. Consta d’una estructura que s’instal·larà a 

l’exterior del casc sobre una bastida reforçada i a la 

mateixa alçada on es farà el tall del casc, la cesària. 

Aquest serà la guia de l’alternador a la sortida de la sala de 

generadors. 

vii. Recopilació de tot el material necessari pel treball a bord 

(eines, equip de tall i soldadura, trackters ) 

 

4- Desconnexió o modificació dels sistemes elèctrics per on passarà la 

maniobra de l’alternador. – 7 dies. 

a. Modificació del cablejat que passa per la zona on es vol instal·lar 

les bigues de la maniobra. 

 
Fig. 4.11.– Protecció dels compressors i desmantellament de la zona 
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5- Entrega del nou alternador – 0 dies. 
a. És un dels punts més crítics del projecte, ja que l’alternador és de 

fabricació nova i pot considerar-se com un projecte a part, 

gestionat per l’empresa que el construeix. 

 
Fig. 4.12.– Entrega de l’alternador 

b. L’empresa que subministra l’alternador és la mateixa que va 

subministrar els tres alternadors a les drassanes de construcció.  

c. L’empresa garanteix a l’equip de PM que l’entrega es realitzarà la 

primera setmana de desembre amb totes les comprovacions i 

proves realitzades satisfactòriament. Teòricament i si tot ve bé, 

l’alternador nou arribarà a les instal·lacions uns dies abans del 

període de dic sec. Suficient per fer les últimes comprovacions de 

dimensions i iniciar la maniobra. 

i. En cas de que l’entrega de l’alternador no fos puntual hi 

hauria un conflicte amb el planing i podria veure’s afectat el 

període de dic sec i la totalitat del projecte. 

L’equip de PM posa pressió sobre l’empresa 

subministradora i estarà en contacte constant per tal de fer 

el seguiment de l’obra. 

ii. Si s’acompleix la data d’entrega, aquest quedarà 

emmagatzemat a una nau pròxima al dic sec i ben protegit 

per evitar danys potencials. 

d. Un cop el nou alternador s’hagi emmagatzemat, serà necessari 

ajustar el suport creat al taller amb anterioritat, per poder-lo pujar 

a bord amb la grua i iniciar el procés de maniobra penjat de les 

bigues guia. 
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6- Trasllat de la maniobra del taller a la sala de generadors – 1 dia. 

Es necessitarà un toro durant un dia per tal de traslladar totes les bigues 

i materials necessaris fins a una zona propera a l’accés al IOT125.  

 

7- Instal·lació de la maniobra de l’alternador – 7 dies. 

a. Totes les bigues de la maniobra traslladades del taller a la 

proximitat del iot, es pujaran a bord a ma. 

S’utilitzarà l’accés més proper a la sala de generadors, passant a 

través de la coberta principal i baixant dues cobertes fins a la sala 

de generadors. 

b. En aquesta part del projecte els danys potencials de la maniobra 

seran molt elevats i s’han d’extremar les precaucions. 

c. Un cop es baixa tot el material s’inicia el procés d’instal·lació de 

tota la maniobra seguint l’estudi dissenyat per a la col·locació de 

les bigues. 

    
Fig. 4.13.– Alternador i maniobra de sortida 

 
4.5.3.- Amb el IOT a dic sec: 

Varada del IOT125 el dia 07 de Desembre de 2012. 

El procés de construcció de la bastida reforçada, el qual farà de plataforma al 

pòrtic (imprescindible per acabar la maniobra de retirada i iniciar la maniobra 

d’entrada del nou alternador), no podrà realitzar-se fins que s’hagi acabat la 

neteja del casc a alta pressió 



L’Enginyer Naval com a Project Manager:  
Direcció d’un projecte de refit d’un iot de luxe.

La neteja del casc, és imprescindible per a poder aplicar la capa d’”antifouling” 

a la obra viva del casc. Aquesta és una altre de les feines que es duen a terme 

durant el període del dic sec i que no hauria d’afectar per res amb la renovació 

de l’alternador. 

El període de dic sec, sempre s’aprofita per a fer aquest tipus de feina, repintat 

de la obra viva, prèvia neteja i preparació de superfície. 

1- Construcció de bastida exterior (zona de la cesària) – 1 dia. 

a. La bastida ha d’estar reforçada per tal de que aguanti el pes del 

nou alternador juntament amb el del pòrtic i tota la maquinària que 

serà necessària per dur a terme la feina. El pes que ha estimat 

l’equip de PM és d’unes 8 tones com a màxim. 

i. Serà necessària la comprovació de la bastida per part del 

Departament de riscos laborals. 

b. La bastida haurà de segellar-se amb plàstic per tal d’evitar una 

possible contaminació a la pintura de la super-estructura i obra 

morta durant les feines del tall de la cesària. 

i. Les partícules de d’acer que poden sortir projectades fora 

de la carpa durant el tall de la cesària, poden ésser una 

font de danys molt important que s’ha de contemplar. 

Si les partícules d’acer arribessin a caure sobre la pintura, 

podrien sortir taques d’òxid i començaria el procés de 

corrosió de la pintura 

   
Fig. 4.14.– Bastida cesària alternador 
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2- Tall de la cesària – 2 dies. 

a. Des de l’interior es fan 4 forats al casc amb broca de 1,5mm per 

assenyalar la posició de les cantonades i de la zona de tall. 

 
Fig. 4.15.– Senyalització inicial de la cesària 

b. Amb els forats marcats, es traça l’àrea de la zona de tall i es treu 

la massilla que conté el casc perquè el tall pugui realitzar-se 

directament sobre l’acer. 

c. Instal·lació, per facilitar la neteja, d’una carpa de protecció de 

plàstic a la zona de la cesària, on es farà el tall al casc, per a 

contenir la brutícia i partícules d’acer en un espai reduït. 

i. La carpa haurà de disposar d’extracció a petició del 

Departament de riscos laborals. És necessari un ambient 

de treball net. 

d. Tall de la cesària des de l’interior. 

El tall es durà a terme amb una serra radial 1,6mm i amb molta 

cura, tenint sempre presents les especificacions de GL, de 

mantenir un “air gap” de 4,25mm. 

   
Fig. 4.16.– Tall de la cesària 
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i. Es deixen 4 punts sense tallar de la cesària per tal de que 

segueixi a lloc fins que es programi la maniobra per treure 

la planxa. 

ii. Es solden dues orelletes a la planxa de la cesària per a 

poder treure-la amb la grua. 

 
Fig. 4.17.– Soldadura de maniobra de retirada a la cesària 

 

3- Moviment i retirada de l’alternador vell, serà necessària la grua – 1 dia. 

a. Retirar la planxa de la cesària. Tall dels 4 punts que la sostenen 

al seu lloc. 

     

     
Fig. 4.18.– Maniobra de retirada de la cesària 

b. A l’interior s’havia instal·lat una maniobra de retinguda mitjançant 

un “chain block”, per tal d’evitar que a mesura que es tallessin els 

punts de suport la planxa es mogués de la seva posició i es 

deformés. 
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Fig. 4.19.– “Chain block” de retenció 

i. El sostre de plàstic de la carpa s’ha de tallar, deixant accés 

per la part superior per la grua. 

c. Instal·lació del pòrtic sobre la bastida reforçada, que s’ha preparat 

al taller. Aquest servirà per treure l’alternador de l’interior i iniciar 

la maniobra d’instal·lació del nou. La maniobra per posar el pòrtic 

sobre la bastida s’haurà de realitzar amb grua. 

     

Fig. 4.20.– Instal·lació del pòrtic a l’andami 

i. Soldadura del pòrtic al casc per la part inferior, 2 punts, per 

tal d’assegurar la maniobra i que no hi hagi cap moviment. 

ii. La biga central del pòrtic s’haurà de treure un cop 

l’alternador descansi sobre el terra de a bastida reforçada 

per tal de poder treure l’alternador vell i posar el nou.  

d. Moviment i retirada de l’alternador vell. Un equip de quatre tècnics 

seran els encarregats de penjar l’alternador dels carros i fer-lo 

córrer per les bigues guia. 
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L’alternador haurà de fer un gir de 90 graus per encarar-se a la 

cesària. Durant aquest gir, l’alternador haurà de canviar de biga 

guia, de longitudinal a transversal. S’usaran diferents carros per 

poder-lo penjar progressivament i fer el canvi de direcció. 

i. S’haurà de tenir molta cura al passar per sobre els 

compressors. Protegits amb fusta. 

ii. La sortida a l’exterior es realitzarà mitjançant la biga central 

del pòrtic i recolzament a la bastida. 

     

  
Fig. 4.21.– Retirada de l’alternador de l’interior de la sala de generadors 

iii. Per treure l’alternador vell amb la grua primer s’haurà de 

treure la biga central del pòrtic. 

 
Fig. 4.22.– Biga central del pòrtic 
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iv. Retirada de l’alternador vell i peces desmuntades d’aquest. 

 
Fig. 4.23.– Bastida a la zona de la cesària 

 

4- Instal·lació del nou alternador – 2 dies. 

a. Aproximació al dic sec de l’alternador amb toro i utilització de la 

grua per a posar-lo a l’interior de l’estructura del pòrtic per tal 

d’iniciar la maniobra d’instal·lació. 

  
Fig. 4.24.– Aproximació de l’alternador a l’andami 

b. Instal·lació novament de la biga central del pòrtic, per poder 

penjar de nou l’alternador al pòrtic i iniciar la maniobra cap a 

l’interior de la sala de generadors. 

c. Maniobra d’entrada del nou alternador. El mateix equip de tècnics 

que hauran fet la maniobra de retirada, seran els encarregats de 

dur a terme la maniobra d’instal·lació. La maniobra d’entrada és 

més crítica ja que la totalitat de les peces de l’alternador estaran 

adjuntades. S’haurà de tenir molta cura. 
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Fig. 4.25.– Maniobra d’instal·lació del nou alternador 

i. Un cop la maniobra d’entrada s’hagi completat, l’alternador 

quedarà suspès de la biga i encarat amb el generador. 

Aquest haurà de deixar-se a 50cm del generador a petició 

dels tècnics de MTU (marca dels generadors). Que seran 

els encarregats d’alinear els eixos i fer la posada en marxa. 

 

5- Alineació de l’alternador – MTU – temps d’entrega fins la botadura 

(27/12/2012). 

a. Durant la maniobra de canvi d’alternador, els tècnics de MTU fan 

el manteniment i reacondicionament del generador que va 

adjuntat a l’alternador. 

b. Instal·lació del coixinet de l’eix alternador-generador. 

    
Fig. 4.26.– Adjuntament del coixinet 

c. Alineació de l’eix de l’alternador amb el generador. El moviment 

final de la maniobra de l’alternador està dirigit pels tècnics de 

MTU per tal d’assegurar una correcta posició final. 

i. Aproximació de l’alternador. 
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ii. Calibrat dels suports de l’alternador anomenats “silent 

blocks” per MTU. L’alternador i l’eix han d’estar en perfecta 

alineació. Els suports es calibren individualment. 

   
Fig. 4.27.– Aproximació de l’alternador 

 

6- Instal·lació i soldadura de la cesària – 2 dies. 
a. S’aprofita el temps de la maniobra de canvi d’alternadors per 

treballar la planxa de la cesària al taller. Les cantonades 

s’aixamfranen a 45º seguint les instruccions de GL per tal de 

poder fer una soldadura completa. 

   
Fig. 4.28.– Aixamfranat de les cantonades de la cesària 

b. Desmuntatge del pòrtic instal·lat a sobre la bastida que serveix 

per fer el canvi d’alternadors. Neteja de soldadures realitzades 

per assegurar la fixació del pòrtic. 
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i. La retirada es fa amb grua i un cop està fora es torna a 

instal·lar el plàstic de la carpa. 

 
Fig. 4.29.– Desinstal·lació del pòrtic 

c. Aixamfranat de les cantonades de la cesària del casc. Es manté 

la carpa tant a la sala de generadors com a la bastida per tal de 

contenir les partícules d’acer.  

 
Fig. 4.30.– Preparació de la cesària  

d. Presentació de la cesària a lloc – moviment de grua i reobertura 

de la carpa. 

   
Fig. 4.31.– Reinstal·lació de la planxa 

i. Per a mantenir la cesària a lloc i poder comprovar 

correctament l’”air gap” s’utilitza el mateix “chain block” que 

es va utilitzar en la retirada.  
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ii. Es solden reforços exteriors per evitar deformacions durant 

el procés de soldadura i fixar la posició final. 

  
Fig. 4.32.– Soldadura de reforços exteriors 

iii. Comprovació de l’”air gap” que ha quedat després 

d’aixamfranar les cantonades per tal d’assegurar que es 

segueixen les indicacions rebudes per GL. 

 ’”air gap” inferior a 4.25mm inici de la soldadura. 

 En cas de que l’”air gap” no compleixi la normativa 

haurà de fabricar-se una planxa nova amb els 

reforços – NO es contempla dins l’”schedule”. 

 
Fig. 4.33.– Comprovació de l’”air gap” 
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e. Soldadura de la cesària. 

i. Totes les soldadures han d’estar fetes per un soldador 

certificat per GL. 

ii. Inicialment es fan 8 soldadures a les proximitats de cada 

cantonada per assegurar la posició de la planxa. 

 
Fig. 4.34.– Inici del procés de soldadura 

iii. Soldadura de la cesària des de l’interior. La soldadura es fa 

per trams no superiors a 400mm i en zones oposades per 

evitar deformacions degut a les tensions. 

Els reforços es solden quan tota la cesària està soldada. 

iv. Retirada de tots els reforços no estructurals que s’instal·len 

temporalment, orelletes i el “chain block”. 

v. Neteja del cordó de soldadura amb radial. 

  
Fig. 4.35.– Planxa en posició final 

 

7- Inspecció de GL – 1 dia. 

GL especifica que després de la soldadura de la cesària es realitzi un 

test de líquids penetrants. Durant el test l’inspector ha de ser-hi present. 
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Fig. 4.36.– Test de líquids penetrants a la soldadura 

En cas de que el test no surti bé s’haurà de repetir la soldadura d’alguna 

zona o aportar material. 

 

8- Reconstrucció de l’esquema del casc – 7-8 dies. 
a. Imprimació de l’acer. 

b. Massillat de la zona de soldadura. 

c. Aplicació de la massilla. 

d. Aplicació de l’esquema d’”antifouling”. 

i. L’esquema de pintat, aplicació de massilla i “antifouling” es 

realitzarà des d’un braç articulat. 

 

9- Desmuntatge de la bastida – 1 dia. 
La bastida es desmuntarà un cop s’hagi aplicat la imprimació a l’acer. 

El material de la bastida es retirarà del fons del dic sec utilitzant la grua. 

 

10- Final d’instal·lació i “running test”. 

Un cop MTU hagi finalitzar la instal·lació de l’alternador i el calibrat de 

l’eix unió alternador-generador, un tècnic especialitzat de Leroy Sommer 

(empresa fabricant de l’alternador) viatjarà a les drassanes amb la funció 

de fer les connexions elèctriques i assistir a la prova de funcionament o 

“running test”. 

a. Les connexions elèctriques es poden dur a terme un cop 

l’alternador és a lloc i mentre s’acaben les feines a dic sec. 

b. El “running test” es farà el dia després de la botadura que serà el 

dia 27/12.  

El tècnic de Leroy Sommer farà proves durant dos dies, arribant a 

BCN el dia 27/12 a la tarda i marxant el dia 29/12. 
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4.6.- PLANING PRELIMINAR DEL PROJECTE IOT125 
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4.7.- Presentació de l’”schedule”, Planing preliminar – “kick off meeting”. 

En el “kick off meeting” o reunió introductòria, es fa la presentació de 

l’”schedule” o programa inicial del projecte per tal de que totes les parts 

involucrades estiguin al corrent de l’evolució que tindrà el projecte i en quines 

dates el projecte entrarà en els punts crítics. 

Tal i com es veu a l’”schedule”, a final de projecte hi ha una setmana, la 

primera de gener de 2013, que es guarda per finalitzar el projecte i poder 

tancar totes les feines correctament. No es planteja dur a terme cap feina 

durant aquella setmana. 

A l’”schedule”, s’han afegit les feines més importants que es duran a terme 

durant el període de dic sec per tal de contemplar tots els punts i feines 

crítiques durant aquest temps. Aquestes feines seran coordinades pel 

departament de Dry Dock: 

- Neteja del casc a pressió. 

- Manteniment dels estabilitzadors Quantum. 

- Canvi de les juntes dels eixos de popa. 

- Aplicació d’”antifouling”, pintat de l’obra viva. 

Sobre aquestes feines l’equip de PM no té control directe però sempre estarà al 

corrent de l’evolució. És imprescindible una bona comunicació entre l’equip de 

Dry Dock i el de PM, ja que en cas de que hi hagués algun problema o 

contratemps, quedaria afectat el planing general. 

Durant el “kick off meeting” s’acorda un pla de comunicació per tal que aquesta 

no sigui un entrebanc en el projecte sinó que faciliti sempre les coses. 

Per part de l’equip de PM s’informa que es pot contactar amb ells en qualsevol 

moment i es demanen responsables de les següents zones: 

- Sala de màquines i control de feines de la obra viva – Chief engineer. 

- Coberta i exteriors, control de feines d’exteriors – Chief officer. 

- Interior del iot i zones VIP, control de feines d’interiors – Head of service. 



L’Enginyer Naval com a Project Manager:  
Direcció d’un projecte de refit d’un iot de luxe.

El capità detalla qui és el responsable de cadascuna d’aquestes posicions i 

també n’explica les següents: 

- Safety officer – encarregat de signar tots els permisos de treball a bord i 

revisar les condicions de treball de cada feina. En cas d’emergència serà 

l’encarregat de portar a terme el pla d’actuació del iot. 

- Purser – encarregat d’actualitzar les llistes de tripulació i mantenir 

informat a les drassanes sobre qualsevol canvi de personal a bord, a 

més de gestionar totes les compres. 

- Tender engineer – encarregat de fer el seguiment i prendre decisions, 

juntament amb el primer oficial o capità, de tot el que tingui relació amb 

les tenders o embarcacions auxiliars. 

- Head Housekeeper – encarregat de distribuir la tripulació per l’interior del 

iot. 

Totes les feines estaran controlades per cada responsable, i el capità farà un 

seguiment global del projecte. 

 

L’equip de PM informa i presenta al responsable del departament d’interiors i al 

de Dry dock, que seran els encarregats de controlar les seves feines durant el 

projecte. Sempre que vulguin i ho necessitin contactaran directament amb el 

iot. L’equip de PM farà un seguiment exhaustiu de les feines i estarà sempre 

informat del que passa i de l’evolució. 

 

Per a tenir un control de l’evolució del projecte, es proposa fer un “progress 

meeting” cada dimecres a les 11:00h. 
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4.8.- Seguiment del projecte. 

Les primeres setmanes del projecte evolucionen sense cap imprevist i les 

feines de menys importància es van encabint al projecte depenent de les 

necessitats i possibilitats de cadascuna. S’utilitza el “progress meeting” per 

planificar quines feines són les que es poden iniciar i per tal de poder actuar 

conjuntament amb la tripulació. 

Tant les feines del pintat del iot com el sorrejat dels tancs també avancen sobre 

el planing inicial. 

4.8.1.- Modificació del pla inicial. 

El primer imprevist important que apareix és el retard en la sortida del iot que hi 

ha al dic sec durant el primer període del projecte IOT125. 

El iot M/Y SLOW està fent una modificació estructural al casc i durant les 

proves de líquids penetrants a les soldadures realitzades durant el projecte, 

apareixen defectes importants. Amb l’aparició d’aquests defectes, l’inspector 

obliga repetir molts metres de soldadura. 

Aquesta repetició de part de la feina afecta als treballs de pintat del casc i per 

tant retarda la botadura i entrega del projecte. 

L’equip de PM del iot M/Y SLOW ho comunica a l’empresa i ens reunim per 

crear un nou pla d’actuació. 
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Reunió, pla d’actuació II 06/11/2012. 

Presents: 

- Equip PM M/Y Slow. 

- Equip PM IOT125. 

- Director de Producció. 

- Director d’operacions. 

Resum de la reunió:  

 Un mes abans de la varada del IOT125 es comunica el retràs de M/Y 

Slow. Com s’havia estudiat amb anterioritat, la varada tenia unes dates 

crítiques degut a l’entrega del projecte. 

 M/Y Slow havia de botar-se 04/12, un cop el dic sec està buit s’ha de 

construir el bressol de suport del IOT125 per poder-lo varar el dia 07/12. 

 M/Y Slow tindrà un retràs de 5-7 dies màxim. 

 Nova programació de la varada de IOT125. Per tal d’evitar ajustar molt el 

planing es donen a M/Y Slow 7 dies de marge. 

- Nova varada de IOT125 – 14/12/2012. Extensió del període de dic 

sec, en nombre de dies degut a que cau en el període de nadal. 

Botadura del IOT125 programada pel 03/01/2012. 

- El període de dic sec passa a tenir 20 dies naturals. 

Efectes sobre el projecte IOT125: 

 Les feines de pintat del casc i sorrejat de tancs disposaran d’una 

setmana més de marge de seguretat. Això ajudarà a tenir temps per 

desmuntar la bastida del pintat amb més seguretat. 

 Més temps de preparació de la maniobra de l’alternador. Podran 

assegurar-se tots els passos. 

 Més temps d’instal·lació de la maniobra a bord. 

 Una setmana més, dóna marge extra de seguretat per l’entrega de 

l’alternador a les instal·lacions. 

 Re-planificació del període de dic sec i de les següents visites exteriors: 

- Tècnics de MTU – alineació de generador-alternador. 
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- Tècnics de Leroy Sommer – posada en marxa de l’alternador. 

- Visites dels inspectors de GL 

El punt més negatiu d’aquest canvi de planing és que la setmana de marge que 

l’equip de PM s’havia guardat al final de projecte, es veu reduïda a 3 dies. 

La idea de l’equip de PM de finalitzar sobre el 27/12 per donar descans a les 

empreses que tenen més càrrega de feina no es viable, per tant, s’haurà de 

treballar durant el cap d’any i dates festives importants. 

 

Un cop s’acaba la reunió, l’equip de PM de IOT125 segueix els següents 

passos: 

- Informar a totes les empreses involucrades del canvi de planing el més 

aviat possible. 

- Modificació de visites a les drassanes. 

- Construcció d’un nou planing del projecte amb varada 14/12/2012. 

Aquest serà un detall de la feina de l’alternador. 

Un cop s’ha adaptat el planing a la nova situació, es fa la presentació d’aquest 

a la tripulació i principals implicats. 
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4.8.2.- PLANING MODIFICAT DEL PROJECTE IOT125 
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5.- Llista de figures i taules. 

Taules: 

Taula 2.1.- Hipotesis i resposta esperada 

Taula 2.2.- Preguntes considerades per aproximar la percepció dels estudis en 

gestió per part dels enginyers. 

Taula 2.3.- Estructura de la mostra i rati de respostes valides. 

Taula 2.4.- Representació d’homes en la mostra i valor promig i mediana de 

l’any d’inici dels estudis 

Taula 2.5.- Composició dels components a través de l’anàlisis factorial 

Taula 2.6.- Classificació i definició dels factors 

Taula 2.7.- Diferencia de promig entre estudiants (1) i alumni (0) 

Taula 4.1.- Organigrama empresa 

Figures: 

Fig. 1.1.- La intersecció entre gestió i enginyeria 

Fig. 1.2.- Les funcions del gestor de projectes 

Fig. 2.1.- Evolució dels alumnes matriculats a la FNB en l’assignatura Gestió de 

Projectes 

Fig. 2.2.- Evolució dels factors relacionats amb creences inicials (Factors 1 i 5) 

Fig. 2.3.- Evolució dels factors relacionats amb el descobriment emprenedor 

(Factor 2) 

Fig. 2.4.- Evolució dels factors relacionats amb el descobriment d’oportunitats 

econòmiques i profesionals (Factors 4 i 7) 

Fig. 2.5.- Evolució dels factors relacionats amb el descobriment 

complementarietat capacitats gestió (Factors 3 i 6) 

Fig.4.1.– Proteccions sala de generadors 
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Fig. 4.2.– proteccions compressors 

Fig. 4.3.– Desmantellament sala de generadors 

Fig. 4.4.– Desforrat de la paret lateral 

Fig. 4.5.– Tuberies sala de generadors 

Fig. 4.6.– Plantilla alternador 

Fig. 4.7.– Cablejat alternador 

Fig. 4.8.– Preparació de la maniobra al taller 

Fig. 4.9.– Maniobra instal·lada a bord 

Fig. 4.10.– Carros de suport 

Fig. 4.11.– Protecció dels compressors i desmantellament de la zona 

Fig. 4.12.– Entrega de l’alternador 

Fig. 4.13.– Alternador i maniobra de sortida 

Fig. 4.14.– Bastida cesària alternador 

Fig. 4.15.– Senyalització inicial de la cesària 

Fig. 4.16.– Tall de la cesària 

Fig. 4.17.– Soldadura de maniobra de retirada a la cesària 

Fig. 4.18.– Maniobra de retirada de la cesària 

Fig. 4.19.– “Chain block” de retenció 

Fig. 4.20.– Instal·lació del pòrtic a l’andami 

Fig. 4.21.– Retirada de l’alternador de l’interior de la sala de generadors 

Fig. 4.22.– Viga central del pòrtic 

Fig. 4.23.– Bastida a la zona de la cesària 

Fig. 4.24.– Aproximació de l’alternador a l’andami 
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Fig. 4.25.– Maniobra d’instal·lació del nou alternador 

Fig. 4.26.– Acoplament del coixinet 

Fig. 4.27.– Aproximació de l’alternador 

Fig. 4.28.– Aixanflanat dels cantos de la cesària 

Fig. 4.29.– Desintal·lació del pòrtic 

Fig. 4.30.– Preparació de la cesària  

Fig. 4.31.– Reinstal·lació de la planxa 

Fig. 4.32.– Soldadura de reforços exteriors 

Fig. 4.33.– Comprovació de l’”air gap” 

Fig. 4.34.– Inici del procés de soldadura 

Fig. 4.35.– Planxa en posició final 

Fig. 4.36.– Test de líquids penetrants a la soldadura 
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