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3. ESTAT DE L’ART 
 
 
 En aquest capítol de la tesina es defineixen quines són les eines que existeixen 
actualment per a dur a terme el control de qualitat dels projectes d’edificació, i 
documents on es mostren dades interessants relacionades amb el tema d’estudi. 
 

L.O.E. 
 
(La informació utilitzada per a realitzar aquest apartat s’ha obtingut 

directament de la lectura de la L.O.E.)  
 
Aquesta Llei té per objectiu regular en els seus aspectes essencials el procés 

d’edificació, establint les obligacions i responsabilitats dels agents que intervenen en 
aquest procés, així com les garanties necessàries pel adequat desenvolupament d’aquest, 
amb la finalitat d’assegurar la qualitat mitjançant el compliment dels requisits bàsics 
dels edificis i l’adequada protecció dels interessos dels usuaris. 

 
En l’article 14 d’aquesta Llei queden definides les característiques que han de 

tenir les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l’edificació, així com la seva 
funció: 

 
- Són entitats de control de qualitat de l’edificació aquelles capacitades a prestar 
assistència tècnica a la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de 
l’execució de l’obra i les seves instal·lacions d’acord amb el projecte i la 
normativa aplicable. 
 
- Són laboratoris de assajos per al control de qualitat de l’edificació els 
capacitats per prestar assistència tècnica, mitjançant la realització d’assajos o 
proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d’una obra d’edificació. 
 
- Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat: 
 

a) Prestar assistència tècnica i entregar els resultats de la seva activitat a 
l’agent autor de l’encàrreg i, en tot cas, al director de l’execució de les 
obres. 
 
b) Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans 
necessaris per  realitzar adequadament els treballs contractats, en el seu 
cas, a través de la corresponent acreditació oficial otorgada per les 
Comunitats Autònomes amb competència en la matèria. 
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Normalització, acreditació i certificació 
 
(La informació utilitzada per a realitzar aquest apartat s’ha obtingut de la pàgina 
WEB- www.cem-malaga.es –apartat de qualitat a l’empresa ) 
 

La qualitat dels productes i serveis de les empreses d’un país es un dels factors 
més importants per millorar la competitivitat d’aquelles empreses, tant en el mercat 
interior com en l’exterior, i per tant, per augmentar la riquesa generada en el país. 

 
Els Organismes que constitueixen aquesta infraestructura es composa de 

AENOR  i  ENAC: 
  

• AENOR estableix les normes per complir la qualitat.  
  

• ENAC s’encarrega d’acreditar a:  
  

- Certificadores 
  

- Laboratoris d’assaig 
  

- Entitats auditores i d’inspecció 
  

- Laboratoris de calibració industrial 
 

La normalització: 
  
En els seus orígens, a l’inici del segle XX, va nèixer per limitar la diversitat 

antieconòmica de components, peces i subministres, i afavorir la seva intercanviabilitat 
facilitant la producció en sèrie, la reparació i manteniment dels productes i serveis, així 
com facilitar les relacions externs entre països que necessiten peces estàndars i a més a 
més ofereixen garanties de compliment de requisits del client. 

  
Cada país té un organisme propi de normalització, que és l’encarregat 

oficialment de l’elaboració de les normes. A España, l’organisme reconegut oficialment 
és AENOR (Associació Espanyola de Normalització). 

  
Les normes elaborades per AENOR reben la denominació de normes UNE 

(Única Norma Espanyola). 
  
La CEN ( Centre Europeu de Normalització) és l’organisme Europeu i associa a 

16 països que elabora les normes EN (European Norma). 
  
En l’àmbit internacional, l’organisme de normalització és la ISO (internacional 

Standard Organization), i elabora les normes ISO. 
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UNE-EN-ISO es refereix a la mateixa normativa aplicada per cada país amb als 
seus respectius còdigs assignats. 

   
L’acreditació: 
  
Per constituir un organisme reconegut que demostri el compliment d’aquelles 

normes és necessari que es compleixi un conjunt de criteris i procediments, que estiguin 
recollits en unes normes específiques de la sèrie UNE 66.500 (EN 45.000) i obtenir 
l’acreditació per realitzar les funcions corresponents. 

  
L’organisme reconegut i designat a Espanya és la ENAC (Entitat Nacional 

d’Acreditació) que s’encarrega de: 
  
- Tramitar i resoldre les demandes d’acreditació que se li sol·licitin.  
  
- Establir els períodes de validesa de les acreditacions.  
  
- Establir plans de vigilància i seguiment dels agents acreditats.  
  
- Editar i publicar anualment catàlegs actualitzats dels agents acreditats.  
   
La certificació de les empreses: 
  
La certificació d’empreses és la demostració de la conformitat del sistema 

d’assegurament de la qualitat definida i implantada a l’empresa amb els requisits 
establerts en alguna de les normes UNE-EN-ISO 9000. 

  
Els requisits recollits en cada norma es diferencien segons l’àmbit d’aplicació en 

el conjunt d’operacions de l’empresa: 
  
- La norma UNE-EN-ISO 9001 es refereix al conjunt d’operacions relatives al 
disseny, desenvolupament, producció, instal·lació i servei post-venta de 
l’empresa.  
  
- La norma UNE-EN-ISO 9002 es refereix al conjunt d’operacions relatives a la 
producció, instal·lació i servei post-venta de l’empresa.  
  
- La norma UNE-EN-ISO 9003 es refereix a les operacions d’inspecció i  
assajos finals.  
  
El certificat d’empresa es pot expedir per l’empresa en el seu conjunt o per una 

activitat parcial de l’empresa clarament identificada, com pot ser una línia de productes, 
un centre de treball o una part de la seva activitat. 
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ISO 9001 
 
 (La informació utilitzada per a realitzar aquest apartat s’ha obtingut de la 
pàgina WEB de la Normativa ISO– ISO - International Organization for 
Standardization –i  a la pàgina- ,www.cem-malaga.es –apartat de qualitat a l’empresa ) 

“International Organization for Standardization” (ISO) és una federació mundial 
dels cossos nacionals dels estàndars de més de 140 països, un de cada pais. 

La ISO és una organització no governamental establerta el 1947. La missió de la 
ISO és promoure el desenvolupament de l’estandardizació i de les activitats 
relacionades en el món amb l’objectiu de facilitar l’intercanvi internacional de 
mercancies i de serveis, i a la cooperació que es converteix en les esferes de l’activitat 
intel·lectual, científica, tecnològica i econòmica. 

Les famílies de la ISO 9000 i de la ISO 14000 estan entre estàndars de les ISO el 
més extensament possible sempre sabuts i encertats. La ISO 9000 es refereix a la 
"gerència de la qualitat". La ISO 14000 es refereix sobretot a la "gerència ambiental".  

A les empreses d’edificació s’ha implantat la ISO 9001 ja que és el model 
aplicable a les tasques de redacció de projectes, i a més a més, resulta la ser la més 
exigent de les tres normes anomenades en l’apartat anterior. 

La norma ISO 9001 consta de varis apartats, dels quals cal destacar:  

• Sistema de qualitat:  

S’estableix, es manté i es documenta un sistema de la qualitat a través de: 

a. La reparació d’un manual de qualitat fent referència als procediments del 
sistema i les línies generals de l’estructura de la documentació. 

 
b. La preparació i implantació eficaç de procediments documentats. 

  
c. La planificació de la qualitat mitjançant els plans de qualitat. 

 
d. La disponibilitat d’equips, instal·lacions i medis, l’actualització de 

tècniques de fabricació, inspecció i assaig, la identificació d’exigències 
d’amidament superiors, els criteris de acceptabilitat, la compatibilitat 
entre disseny, fabricació, instal·lació i inspecció. 

  
e. Els registres i documentació.  
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• Control del disseny: 

S’han d’establir i mantenir al dia els procediments per controlar i verificar el disseny 
de l’obra, i assegurar que es compleixin els requisits especificats. 

La planificació inclou la responsabilitat en cada activitat del desenvolupament del 
disseny, i l’assignació d’activitats a personal qualificat dotat de mitjans, amb les 
adequades interfaces organizatives i tècniques. S’inclouen també les dades de partida i 
finals del disseny, la verificació i validació, i les possibles modificacions. 

• Control de la documentació i de les dades:  

S’han de controlar els documents, dades, normes i plànols. La distribució dels 
documents i les dades inclou la revisió i aprovació anterior, segons una llista de 
referència de documents en vigor. Els canvis en els documents i les dades han de ser 
revisats i aprovats, identificant la naturalesa del canvi. 

• Control dels processos: 

Es realitzen mitjançant la supervisió i el control del procés, l’aprovació d’equips i 
criteris d’execució, el manteniment adequat de l’equip, i la documentació de referència. 
Es defineixen com processos especials aquells que les seves possibles deficiències no 
són evidents: han de ser identificats i controlats contínuament. 

• Inspecció i assaig: 

Les activitats d’inspecció i assaig a la recepció, es dirigeix a evitar la utilització de 
materials abans de la inspecció, a establir la conformitat dels productes, i a identificar 
productes no conformes. S’han de mantenir els corresponents registres de les 
inspeccions i assajos realitzats. 

• Control dels registres de la qualitat: 

El sistema de la qualitat compren els procediments per a disposar de registres que 
demostrin la consecució dels nivells de qualitat i el funcionament del sistema. 
S’especifica com recollir, identificar, codificar, arxivar, mantenir al dia, i accedir a dits 
registres, els quals han de conservar-se durant un temps determinat i si ho recull el 
contracte, estar a disposició del client. 

• Auditories internes de la qualitat: 

Es planifica i es realitzen auditories internes per avaluar les activitats relatives a la 
qualitat, i l’efectivitat del sistema de la qualitat. Les auditories han de programar-se i 
realitzar-se per personal qualificat i independent, i els resultats es registren i transmeten 
a les àrees afectades, per a que es realitzin les corresponents accions correctores, 
Posteriorment, s’ha de verificar i registrar la implantació i eficàcia d’aquestes accions. 
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• Formació: 

S’han de determinar les necessitats de formació del personal, i posar en marxa els 
relatius programes de formació. Per garantir que tot el personal estigui adequadament 
qualificat. Es mantenen els registres relatius a la formació i qualificació. 

Pla de qualitat de la vivenda 
 

(La informació utilitzada per a realitzar aquest apartat s’ha obtingut de la 
pàgina WEB del Ministeri de Foment- www.mfom.es - apartat: Normativa y Control de 
Calidad de la Edificación) 
 

El Pla de Qualitat de la Vivenda i l’Edificació, anomenat Pla de Qualitat, es crea 
com a  sistema de planificació de les accions de les diverses Administracions Públiques 
amb responsabilitats en la Qualitat d’edificació a Espanya. 

  
Cada Administració implicada en el Pla de Qualitat determina, en funció de les 

seves necessitats, dels seus interessos i de les seves possibilitats pressupostàries, quins 
objectius i treballs concrets dels existents en el marc general del Pla de Qualitat poden 
comprometre’s a realitzar. En aquelles actuacions confluents en temàtica es realitzen 
grups de treball per l’intercanvi d’informació i experiència. 

  
És objecte del Pla de Qualitat establir un marc de col·laboració, per coordinar els 

diferents treballs, evitant repeticions o carències, i aplicar les ventatges d’una economia 
d’escala a l’obtenció de mitjans per millorar la Qualitat de l’edificació mitjançant 
accions de cada Administració.  

 
Així, el Pla de Qualitat desenvolupa estudis, i investigació aplicada i està 

destinat a obtenir els coneixements que serveixin de base a les citades accions de cada 
Administració dintre de les seves competències, ja sigui mitjançant normes i 
reglaments, mitjançant el foment de la Qualitat o mitjançant tècniques de control de 
Qualitat. 

  
El Pla de Qualitat, per aconseguir l’objectiu de millorar la Qualitat de les 

vivendes i dels edificis en general, estableix tres tipus d’accions a efectuar per 
l’Administració: 

  
a) Regular el procés de la Qualitat. Es realitza mitjançant l’elaboració d’una 

normativa tècnica que estableixi les regles clares i precises que serveixin de 
base objectiva pel desenvolupament homogeni del procés de la Qualitat de 
l’edificació.  

 
b) Promoure la Qualitat. Es realitza a través d’una política d’elaboració de 

guies tècniques que faciliten l’aplicació de la normativa pels diferents agents, 
juntament a una política de foment dels distintius de Qualitat, ja sigui de 
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productes, de sistemes o d’empreses, recolzada amb una difusió sistemàtica 
d’informació.  

 
c) Verificar la Qualitat. Es realitza mitjançant l’aplicació de les tècniques de 
control que abarquen el projecte, la recepció dels materials, l’execució de les 
obres i l’ús i manteniment de l’edifici, de tal forma que s’eviten al llarg del 
procés els principals defectes i es consegueixi reduir al mínim els riscos, tot 
dintre d’una banda de costs controlats.  

 
La Comissió Tècnica per a la Qualitat de l’Edificació:  

 
La Comissió Tècnica, davant el sentit generalitzat en la societat de que la 

Qualitat en les vivendes no es satisfactòria ni es proporcional a l’esforç econòmic 
individual que suposa la seva adquisició, ha considerat prioritari establir una política de 
Qualitat, de forma coordinada entre les diferents Administracions, que impliqui a tot el 
procés de l’edificació dintre d’un Pla de Qualitat de la Vivenda i l’Edificació, dirigit a 
promoure una sèrie d’actuacions que abarquen les diferents fases del procés: el projecte, 
la recepció dels materials de construcció, l’execució de l’obra, l’ús i el manteniment, de 
tal forma que la Qualitat quedi regulada i definida en la normativa i verificada 
mitjançant el control, alhora que es fomenta la Qualitat a través de guies, manuals 
pràctics i bases de dades, tot això segons les accions expressades en l’apartat anterior.  

 
 
Empreses d’Auditoria de Riscos a l’Edificació 
 
(Document del Consell General de Col·legis extret de la revista Cercha nº 61 –

Revista dels aparelladors i arquitèctes tècnics)  
 
 L’article n. 14 de la L.O.E. otorga carta de naturalesa a les empreses que 
anomena, respectivament, Entitats de Control de Qualitat de l’Edificació i Laboratoris 
d’Assajos per al Control de la Qualitat de l’Edificació.  
 

Aquestes empreses es configuren com prestadores d’assistència tècnica que, en 
el cas de les Entitats de Control de Qualitat de l’Edificació, es verifica en relació amb el 
projecte, els materials, l’execució de l’obra i les seves instal·lacions, d’acord amb el 
projecte i la normativa aplicable. Per altra banda, els Laboratoris d’Assajos presten la 
seva assistència tècnica mitjançant la realització d’assajos o proves de servei dels 
materials, sistemes o instal·lacions de les obres d’edificació. 

 
En els dos casos, la seva intervenció és potestativa –i per tant, no obligatòria, 

menys en el cas d’assajos o proves establertes com obligatòries en els Reglaments i 
Instruccions, en els quals es requereix la intervenció dels Laboratoris d’Assaig- i 
aquesta intervenció té lloc mitjançant l’encàrrec corresponent formalitzat per un dels 
agents que la L.O.E. reconeix, és a dir, promotor, projectista, director de l’obra, director 
de l’execució de l’obra o constructor.  
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Així doncs, resulta evident que l’activitat de les Entitats de Control de Qualitat 
de l’Edificació i dels Laboratoris d’Assaig es contempla per la Llei com intervenció no 
obligatòria, plantejada a utilitat del procés edificador i al servei dels projectistes 
(Entitats de Control de Qualitat) en la fase que a aquells correspon, i de la direcció 
facultativa, molt especialment del director de l’execució de l’obra (en el cas de les 
Entitats de Control de Qualitat de l’Edificació i dels Laboratoris d’Assaig), en la fase de 
realització de l’obra. 

 
A diferència de les pràctiques que es segueixen en d’altres països, la idoneïtat 

tècnica del procés d’edificar es confia als tècnics dels projecte i direcció, els quals 
assumeixen, sota la seva responsabilitat professional plena, les obligacions de present i 
de futur que a cada un corresponen. 

 
L’obligació d’assegurar determinats riscos imposada per la L.O.E. (Llei 

d’Ordenació de l’Edificació) ha donat lloc a la introducció en el mercat d’empreses 
anomenades Organismes de Control Tècnic (O.C.T.), els serveis de les quals s’imposen 
per les companyies asseguradores als promotors i que tenen la funció de constatar els 
riscos dels procés d’edificació tant en la fase de projecte com en la d’execució de l’obra. 

 
Des de fa molts anys en el sector de la construcció han existit, i encara 

existeixen, empreses que, per a obres de gran complexitat o volum econòmic, han 
col·laborat amb els projectistes i les direccions facultatives en el control de la qualitat 
extern del procés, mitjançant encàrrec rebut dels seus promotors o, en alguns casos, 
d’altres agents (projectistes).  

 
La situació actual constitueix, no obstant, un canvi quantitatiu i qualitatiu 

important, ja que a part de la possibilitat de la utilització d’entitats instrumentals per 
afavorir la qualitat en el procés d’edificació al servei dels seus propis agents directius 
(promotor, projectistes, direccions facultatives), existeix aquest element (O.C.T.) que 
provoca que les asseguradores decideixin condicionar la contractació de les pòlisses de 
danys exigides per la L.O.E. a la intervenció dels anomenats Organismes de Control 
Tècnic. 

 
Resulta important aclarir alguns conceptes respecte les funcions de les OCTs: 
 
• El seu objectiu ha de ser el d’identificar i avaluar els riscos del procés 

d’edificació mitjançant la corresponent auditoria en les fases del projecte i 
execució de l’obra. 
 

• L’auditoria es realitzarà mitjançant programes resultants de l’establiment 
d’un repertori normalitzat d’elements de risc, que permetin contrastar la 
conformitat del projecte i de l’execució d’obra amb la normativa tècnica 
d’aplicació obligatòria. 
 

• L’auditoria no ha de substituir la funció dels agents que legalment intervenen 
en el procés d’edificació (projectistes, director de l’obra, director de 
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l’execució de l’obra, contractista, laboratori d’assajos, entitats de control de 
qualitat). 

 
• L’auditoria no substitueix els controls previs o a posteriori que s’hagin de 

practicar per part dels organismes oficials competents. 
 
 

En conclusió, la finalitat de totes les persones que intervenen en el procés 
d’edificació és assolir els nivells de qualitat exigibles, en funció de la naturalesa i 
tipologia  de cada obra. Les OCTs constitueixen un element auxiliar, amb un àmbit 
propi d’actuació independent del que correspon als demés agents, que s’articula a través 
de la companyia asseguradora als interessos de la qual serveixen, ja que aquesta última 
garanteix el rescabalament dels danys que comprometen directament la resistència 
mecànica i estabilitat de l’edifici, que és la funció que directament els pertany. I en 
aquest àmbit parcial cooperen les OCTs per assolir aquests interessos, identificant i 
avaluant els riscos. 

 
  Revisió de disseny 
 
( Informació obtinguda d’una documentació de l’empresa constructora “ACS, 

proyectos, obras y construcciones” per a realitzar el desenvolupament i control de 
projectes ) 

 
La revisió de disseny és una revisió tècnica ( i no del sistema de qualitat) dels 

documents que integren el projecte per una empresa diferent a la que ha elaborat el 
projecte. 

 
La revisió de disseny resulten exàmens documentats de l’estat de redacció del 

projecte per avaluar la seva capacitat per a complir els requisits.   
Les revisions de disseny poden ser de dos tipus: 
 

• Revisió sense procés definit:  
 

Revisió realitzada per un o més tècnics experts en el tema, els quals es 
dediquen a valorar aquells punts del projecte que consideren més 
importants, basant-se amb la seva experiència. És el sistema més 
habitual. 
 
Algunes de les seves característiques més destacades són: 

 
- El nombre de persones a revisar el projecte depèn de la pròpia 

empresa   i del propi projecte. 
  
- No existeix un control sobre si la part de projecte revisada resulta la 

més important, o si es realitza una revisió total o no del projecte. 
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- En la revisió s’acostumen a diferenciar dos etapes: primer es realitza 
un anàlisis global de tot el document, i després la revisió es realitza 
sota una visió particular de cada apartat del document. 

 
 

• Revisió amb procés definit: 
 

Revisió que es realitza a partir del seguiment d’unes pautes, sense existir 
un model estàndard. Com a resultat s’elaboren llistats i informes de 
verificació, així com informes de les no conformitats. 
 
En aquest cas, al no existir un model estàndard, s’exposa un mode 
d’exemple del sistema de control de projectes aplicat per una empresa 
determinada. 
 

Exemple: Sistema de control de projectes de l’empresa ACS 
 
 Per al control del projecte es realitzen una sèrie de comprovacions que es 
descriuen a continuació: 
 

- Els responsables mantindran els registres corresponents, juntament 
amb un llistat actualitzat d’aquests on s’identifiquin els documents i 
elements comprovats. 

 
- L’imprès “Fitxa de comprovació” inclourà el tipus de comprovació 

que es realitzarà (revisió o verificació) al document, especificant els 
elements que seran comprovats per mostreig, els comentaris i la 
resolució proposada en el cas d’anomalies. 

 
- L’imprès “Llistat de comprovacions” recollirà totes les 

comprovacions realitzades en cada un dels documents, indicant 
l’edició, data, tipus de comprovació, firma del responsable i si ha sofert 
modificacions abans de ser emès per a la seva aprovació. 

 
- Si el consultor no està certificat d’acord amb la Norma UNE-EN ISO-

9001, el Cap de Projecte haurà d’aprovar la revisió del disseny, tota la 
documentació necessària per a la verificació i l’emissió de documents 
finals aportat per aquesta persona.  

 
- Si el consultor està certificat d’acord amb la Norma UNE-EN ISO-

9001, el Cap de Projecte decidirà en funció del tipus de projecte i 
l’experiència del col·laborador quina documentació aprovarà. 
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Revisió: 
 
Els tècnics responsables de les revisions formaran part de l’equip de 
redacció del projecte, la seva funció serà la de comprovar que les 
solucions desenvolupades, satisfacin els requisits del client. 
 
Les revisions quedaran registrades en els impresos “Fitxa de 
comprovació” i “Llistat de comprovacions”. 
 
Verificació: 
 
Els tècnics responsables de la verificació seran independents de l’equip de 
redacció del projecte, la seva funció serà la de comprovar que les 
solucions adoptades estan totalment definides, no tenen errors i no 
existeixen contradiccions entre els diferents documents.  
 
Les verificacions es poden dur a terme mitjançant la realització de càlculs 
alternatius, comprovació amb altres projectes similars les proves dels 
quals ja hagin estat realitzades, execució d’assajos i demostracions, etc. 
 
Les verificacions tindran tractament de registre. “Fitxa de comprovació” i 
“Llistat de comprovacions”. 
 
Validació: 
 
La validació d’un projecte de construcció es realitzarà un cop executats 
els diferents elements a que facin referència, a través de les proves i 
assajos corresponents (proves de càrrega, proves finals d’instal·lacions).  
 
Es comprovarà l’existència al Projecte dels diferents tipus de proves 
finals necessàries per la validació d’aquest. Aquestes proves es realitzaran 
un cop construïts els diferents elements a que s’apliqui, sent considerades 
com a proves finals dintre del procés d’inspecció i assaig. 
 
Estat de revisions i verificacions: 
 
Agafant com a base la planificació de les activitats del projecte, el Cap de 
Projecte efectuarà un seguiment per evidenciar que s’han realitzat per a 
cada una d’elles, totes les revisions i verificacions requerides. 
 
  De la mateixa manera, ens permetrà determinar la situació de l’estat del 
document. Tot això quedarà registrat a l’imprès “Planificació de les 
activitats del projecte”. 
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