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CAPÍTOL 1 - INTRODUCCIÓ
1.1. Objecte.
En aquest projecte l’objectiu principal és l’anàlisi dels riscos que es poden generar en la
implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa.
Per tal de tenir en compte la gran majoria dels riscos generats i ometre la menor
quantitat possible s’ha previst contemplar dos casos o escenaris clarament diferenciats.
En el primer cas s’estudiaran els riscos que sorgeixen en la fase projecte, és a dir, es
tindran en compte els riscos que puguin sorgir des de els estudis preliminars fins a la
finalització del projecte ejectiu. En el segon cas s’estudiaran els riscos que sorgeixen en
la fase d’execució del projecte.
En ambdós casos es preveu realitzar un estudi dels riscos amb la finalitat d’observar les
implicacions que aquests poden tenir en relació al cost, el temps i la qualitat del
projecte.
De les conclusions derivades dels anàlisis de riscos realitzats en cada cas, es vol extreure
la conveniència o no d’aplicar aquests tipus d’anàlisis en el projecte que és objecte
d’estudi.

1.2. Abast i exclusions.
En el present projecte es pretén dur a terme les següents qüestions:


Introducció a la gestió de riscos, els seus objectius i els principals beneficis que
aquesta aporta a un projecte o organització.



Anàlisi dels riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa,
tant en fase projecte com en fase d’execució.
 Identificació dels riscos potencials.
 Estudi de les implicacions dels riscos en relació al cost, temps i qualitat.
 Anàlisi de la prioritat dels riscos estudiats.
 Tractament i resposta als riscos identificats.
 Definir el termini adient per tal de donar una resposta eficient als riscos
estudiats.



Donar una idea general dels riscos més habituals en projectes constructius.



Anàlisi de la necessitat d’implementar un sistema de gestió de riscos en els
projectes constructius, i més concretament en la implantació d’un centre
comercial a la ciutat de Terrassa.

Queda fora de l’abast del projecte la realització dels anàlisis quantitatius de la
implantació d’un centre comercial en cap dels dos casos contemplats.
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CAPÍTOL 2 - INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RISCOS
La gestió de riscos és una de les tasques de gestió de projectes més crítiques i alhora
importants per tal d’assegurar que els projectes es completen amb èxit. L’experiència
demostra que la gestió dels riscos ha de ser un motiu de preocupació fonamental per als
directors de projectes, i que els riscos no controlats o sense resposta són una de les
principals causes de fracàs dels projectes.
En la literatura disponible sobre gestió de projectes es descriu un detallat i àmpliament
reconegut procés de gestió de riscos. Aquest procés esta format bàsicament de tres
fases iteratives: identificació de riscos, estimació del risc i planificació i execució de la
resposta als riscos.
Quan es parla de riscos també s’ha de tenir en compte el potencial de millora, com per
exemple dur a terme el projecte amb menys recursos o aprofitar oportunitats
inesperades. Els riscos són l’essència del negoci, riscos i oportunitats estan íntimament
lligats, no hi ha oportunitats sense riscos relacionats. Molts investigadors prefereixen
utilitzar la paraula “incertesa” en comptes de “risc”, per destacar el fet de que els riscos
tenen dos cares, una positiva i l’altre negativa.
La finalitat de la gestió de riscos no només ha de ser assegurar una finalització de
projecte amb èxit, sinó que també ha de ser augmentar les expectatives de les metes i
objectius del projecte. Això significa que la gestió de riscos del projecte ha de ser
convertida en gestió de les incerteses del projecte. La discussió entre el risc i la incertesa
es desenvolupa a la secció 2.1.
Una de les decisions més importants en un projecte relacionades amb l’assignació de
riscos és qui és l’encarregat de cada risc. Tot i això, abans d’estar preparats per a
realitzar les decisions d’assignació del risc, l’actitud de cada un dels actors del projecte
enfront als riscos ha d’estar determinada. Abans de que el projecte comenci cada una de
les persones enrolades en aquest ha de conèixer les estratègies enfront els riscos, i tenir
la capacitat per a controlar i gestionar els riscos.

2.1. Relació entre risc i incertesa.
Tot i que el risc s’estudia àmpliament, encara no disposa d’una definició clara i
compartida. Sovint el risc només es percep com una conseqüència desfavorable o no
desitjada. Aquesta definició inclou dos conceptes erronis: en primer lloc entre els
professionals hi ha el consens establert de que el risc pot tenir conseqüències tant
negatives com positives. En segon lloc el risc no només esta relacionat amb els
esdeveniments puntuals, sinó que també té relació amb les condicions futures del
projecte. Les condicions poden ser favorables o desfavorables. El cas és que les
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condicions futures del projecte són difícils de preveure en les primeres etapes del cicle
de vida del projecte. A més les condicions poden canviar durant el cicle de vida del
projecte, i el risc recau en que les condicions esdevinguin més severes que en les
estimacions inicials. El impacte dels riscos pot variar molt depenent de les condicions en
el moment de la possible ocurrència. La variabilitat i el nivell de predicció (incertesa)
dels futurs escenaris determinen la qualitat de l’anàlisi de riscos realitzat actualment.
Per tant, molts investigadors han suggerit que el terme risc ha de ser canviat per un altre
més neutral que pugui englobar major abast que el que tradicionalment risc denota.

2.2. Objectius de la gestió de riscos.
El principal objectiu de la gestió de riscos és planificar de manera efectiva els recursos
que es necessiten per a restablir el balanç financer i l’efectivitat operativa desprès d’una
pèrdua fortuïta, tot obtenint un cost a curt termini per a estabilitzar el risc i minimitzarlo a llarg termini.
La finalitat principal del gestor de riscos es seleccionar les millors tècniques per a
controlar els riscos, de manera que això suposi un avantatge econòmic per a l’empresa o
projecte.

2.3. Principals beneficis de l’administració de riscos.
Una bona administració de riscos ha de permetre estalviar temps i diners a l’empresa o
projecte, i reduir el nombre d’accidents. Alguns dels beneficis mes importants
s’esmentaran a continuació.
2.3.1. Millor control de la incertesa.
Si es realitza administració de riscos en un projecte es disposa d’informació més
completa, cosa que fa que el grau d’incertesa que es té al prendre certes decisions sigui
mes petit. També cal remarcar que al tenir un grau d’incertesa menor en les decisions
preses, les reserves ( ja siguin en termes monetaris o de temps) podran ser menors en el
cas de que les circumstancies siguin adverses.
2.3.2. Preses de decisions ben informades.
Una vegada s’és conscient dels riscos que suposa la realització d’un determinat projecte,
es poden realitzar informes més adequats per a la presa de decisions. És llavors quan
aquests informes poden incloure els possibles efectes econòmics sobre el projecte de
una determinada decisió, fent així que les decisions preses puguin ser més adequades.
2.3.3. Concentrar-se en les qüestions importants.
L’administració dels riscos permet identificar els riscos més importants que hi ha en una
obra o projecte, i també permet concentrar tot l’esforç en reduir o eliminar aquests
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riscos. Això fa que es puguin dirigir o utilitzar els recursos allà on són més necessaris,
estalviant temps i diners utilitzant un esforç limitat.

2.4. Que és el risc?
Un risc és un esdeveniment o condició incerta que, si succeeix, té efectes en algun dels
objectius del projecte. Els objectius mes habituals en els projectes constructius solen ser
l’abast, el temps, el cost i la qualitat. Un risc pot tenir una o més causes, i si succeeix, un
o més impactes. Cal remarcar que els riscos d’un projecte sempre s’ubiquen en el futur, i
que per tant, la incertesa es un factor important.
El risc és la combinació de la probabilitat d’ocurrència d’un esdeveniment advers i el seu
impacte o conseqüència.
El risc consta de dos elements principals:


La probabilitat d’ocurrència d’un esdeveniment no desitjat.



Les conseqüències de l’ocurrència d’aquest esdeveniment.

La probabilitat d’ocurrència i les conseqüències d’un esdeveniment estan estrictament
relacionades amb la gravetat del risc. La probabilitat d’ocurrència i les conseqüències
són estimades a partir de l’experiència, i de l’efecte del risc sobre el projecte.
Els exemples de la figura 1 que es mostren a continuació no estan relacionats amb el
sector de la construcció però il·lustren molt bé els conceptes de probabilitat
d’ocurrència i la conseqüència d’un esdeveniment.

Figura 1:Nivell de probabilitat enfront conseqüències d’un esdeveniment.
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2.5. De on prové el risc?
A la construcció hi ha moltes fonts de risc, algunes estan relacionades amb el mercat
econòmic internacional y altres estan relacionades amb projectes específics o activitats
especifiques.
Una classificació general simplificada dels tipus de riscos que es poden trobar als
projectes de construcció podria ser la següent:


Físics / materials: Inclouen pèrdues degudes a diversos factors, com incendis,
corrosió, explosió, defecte estructural, guerres, etc.



Conseqüents: Inclouen pèrdues de benefici al tenir lloc un incendi o un robatori.



Socials: Inclouen canvis en l’opinió publica, expectatives de la força de treball i
un major coneixement de qüestions morals.



Responsabilitat legal: Inclouen intervenció governamental, sancions politiques,
accions de governs forans, restriccions en exportació i importació, aliances de
negoci, canvis a la legislació, etc.



Financers: Inclouen pronòstics inadequats d’inflació, decisions incorrectes de
mercat, politiques de crèdit.



Tècnics: Inclouen increments de tecnologia en la manufactura, en les
comunicacions, en l’administració de dades, en la interdependència de
fabricants, en els mètodes d’emmagatzematge, en el control de les accions i en
la distribució.

2.6. Com es mesura el risc?
Els dos components del risc ( probabilitat d’ocurrència i conseqüència) es mesuren per
separat:
La probabilitat d’ocurrència habitualment es mesura en termes d’ocurrències adverses
esperades en un any, però també pot ser mesurada d’altres formes (exemple: els
defectes a les barres d’acer son mesurats per kilòmetre de barra produït).
La conseqüència es mesura habitualment en termes monetaris (cost de restablir l’ordre
de les coses), però també es pot mesurar en retards en el temps fixat, o la severitat d’un
accident (ferides series o mort).
Si es pot assignar un valor a la probabilitat d’ocurrència i a la conseqüència, aquests dos
es poden multiplicar i obtenir així un resultat de risc:
RISC = PROBABILITAT D’OCURRÈNCIA * CONSEQÜÈNCIA
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Per tal de mesurar els riscos, no és necessari donar valors detallats a la probabilitat
d’ocurrència i a la conseqüència de cada risc. Es poden utilitzar escales aproximades del
tipus Alt/Mig/Baix, o també es poden relacionar els riscos a un risc particular agafat com
a base.
Per estimar un valor de conseqüència, s’han de tenir en compte tots els costos
relacionats amb el risc. Això inclou costos obvis com la substitució dels materials, costos
laborals efectes directes de qualsevol retard en la finalització del projecte, però també
inclou costos no tant obvis com el temps invertit a investigar l’ocurrència, reclamacions
d’altres persones, costos legals en cas d’haver accions legals, pèrdua del prestigi de la
corporació i d’altres.

2.7. Cost del risc.
Tot risc representa costos extres per a qualsevol empresa. Aquests costos es poden
classificar en:


Costos directes de les pèrdues: Reparació o substitució dels bens i propietats
danyades, indemnització a terceres persones.



Costos conseqüents mesurables de la pèrdua: Pèrdues per retards en la cadena
de producció, pèrdues mentre s’ensenyen o s’aprenen habilitats sobre l’ús de
l’equipament, pèrdues er investigació d’accidents, pèrdues en el temps que es
tradueixen en diners, etc.



Costos indirectes de les pèrdues: Incapacitat de satisfer els contractes, pèrdua
de quotes de mercat, escasses o nul·les relacions laborals i industrials, escassa o
nul·la moral laboral, problemes en les contractacions, etc.

2.8. Responsabilitats del gerent de riscos.
Les responsabilitats especifiques del gerent de riscos són la identificació i classificació
dels riscos, l’anàlisi i estimació dels riscos, el tractament dels riscos, l’ús dels diferents
registres, la cooperació amb els altres departaments i el coneixement de les politiques
de l’organització.
2.8.1. Identificació i classificació del risc.
La tasca més important del gerent de riscos és la identificació i l’anàlisi de les possibles
fonts que puguin originar pèrdues accidentals, com incendis, inundacions i altres
fenòmens naturals que representin danys físics a la infraestructura de l’empresa; de la
mateixa manera s’han de tenir en compte altres fonts com les demandes laborals, les
pèrdues dels bens monetaris, les recessions econòmiques, entre d’altres.
És responsabilitat del gerent de riscos saber identificar i classificar els diferents riscos
que puguin representar pèrdues per a l’empresa. Degut a que no hi ha un procés definit
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per a la identificació i la classificació dels riscos, el gerent de riscos ha de recolzar-se en
les fonts que li puguin servir d’ajuda, com qüestionaris, fulles de balanç, diagrames de
flux, enquestes i estudis anteriors.
La identificació dels riscos és un procés iteratiu degut a que es poden descobrir nous
riscos o poden anar evolucionant durant el cicle de vida del projecte. La freqüència
d’iteració i els que participen en cada cicle varia d’una situació a una altre. El procés ha
de involucrar l’equip del projecte de tal manera que es desenvolupi un sentit de
responsabilitat pels riscos i les accions associades.
2.8.2. Anàlisi i estimació dels riscos.
Habitualment l’anàlisi i estimació dels riscos es separa en dos anàlisis clarament
diferenciats. En primer lloc es realitza l’Anàlisi Qualitatiu de Riscos, que consisteix en
prioritzar els riscos, avaluant i combinant la probabilitat d’ocurrència i el impacte.
L’anàlisi qualitatiu avalua a més el període de resposta i la tolerància al risc per part de
l’organització en funció de les restriccions del projecte en quant a cost, cronograma i
qualitat.
En algunes ocasions desprès d’haver realitzat l’Anàlisi Qualitatiu de Riscos, els riscos que
puguin tenir un impacte significatiu sobre els objectius del projecte s’estudien
mitjançant l’Anàlisi Quantitatiu de Riscos. Aquest anàlisi consisteix en estudiar
numèricament l’efecte del riscos identificats sobre els objectius del projecte.
2.8.3. Tractament dels riscos.
Una vegada el risc ha estat identificat i analitzat, el següent pas que el gerent de riscos
ha de realitzar és determinar el mètode més adequat per al tractament del risc.
Habitualment les estratègies que es segueixen per tal de tractar els riscos són: evitar,
transferir o mitigar. Una altre opció es la de decidir conviure amb el risc, és a dir,
acceptar-lo.

2.9. Riscos més habituals en els projectes constructius.
Per a cada projecte s’ha de realitzar una estimació detallada de tots els riscos que estan
presents en cada situació particular. És per això que a continuació es mostra una llista
dels riscos mes importants i habituals en els projectes de construcció:



11

2.9.1. Riscos controlats per terceres parts.
Autoritzacions / legalitzacions:


Aprovació de plànols.



Acceptació d’us de substancies perilloses.



Acords per a la preservació de flora o fauna.



Acceptació de conservació d’àrees amb cert valor (històric...)
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Necessitat d’avaluació per a la realització d’impacte ambiental.

Drets i deures amb l’administració publica:


Acords legals.



Drets de via.



Drets d’enllumenat.



Requeriment de control de soroll.



Llocs d’especial interès.



Grups de pressió, protestes locals.



Activitat industrial.



Terrorisme (sol ser més important en països estrangers)



Canvis en les regulacions.



Canvis a la legislació.



2.9.2. Riscos inherents del lloc on es realitzen les obres.
Limitacions o restriccions d’accés.



Restriccions ocupacionals:









Alternatives provisionals.



Restriccions en les hores de treball.



Manteniment del accessos.



Manteniment dels serveis.

Afectació de edificis existents.


Necessitat de protecció.



Necessitat de demolició.

Existència de condicionants externs a la parcel·la:


Protegir i mantenir en bones condicions.



Necessitat de treballs provisionals per a accedir al lloc de treball.

Seguretat:


Protecció dels treballs realitzats, incloent treballs provisionals,
particularment si hi ha diversos contractistes en el mateix lloc.






Requeriments addicionals del terreny:


Per a treballs permanents.



Per a treballs provisionals o accessos.

Requeriment de nous serveis segons la legislació:




Assegurament de materials i personal.

Aquests poden incloure aigua, gas, electricitat, sanejament, telèfon ...

Ús de serveis existents:


Disponibilitat segons els requeriments del lloc, capacitat, i altres
condicionants.
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Determinar localització, efecte de discontinuïtat.



Necessitats per a re localitzar als voltats de la parcel·la.

Conèixer les condicions del terreny:


Abast de les investigacions abans de la construcció.



Variació de la tipologia del sòl.



Possibilitat de treballs d’excavació.



Terres contaminades.



Condicions climàtiques.



2.9.3. Riscos directament controlats pel client.
Inadequats o insuficients dades de referència.



Canvis en els requeriments.






Ocupacional, d’ús, envergadura, abast dels contractes...

Canvis en el cronograma.


Presa de decisions lenta.



Entrega del lloc tardana.



Posposar, accelerar o alentir el cronograma.

Implicacions financeres.


Disposició de finançament.



Deutes a terceres parts en cas de que el projecte es completi mes tard
del pactat.



2.9.4. Riscos relacionats amb l’equip de disseny.
Inadequada interpretació de les dades de referència.



Errors de disseny, plànols, contractes.



Errors en el temps requerit.
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Per la producció de diverses fases de tasques requerides pel client.



Per la coordinació de contractistes.



Per l’entrega de plànols i informació al contractista.

Estimacions inadequades.


Canvis en treballs, estructures, costos de materials.



Inflació.



Canvis en els impostos.

Experiència de l’equip.


Experiència dels membres de l’equip.



Continuïtat del personal.

Tipologia de disseny.


Establir mètodes de disseny o prototips.



Disseny d’estructures inusuals.
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Inadequada protecció del client.


Assegurança d’indemnització professional, garanties col·laterals.



Provisions per al manteniment anterior a l’entrega d’obra.

2.9.5. Riscos relacionats amb el contractista.
Inexistència d’un cronograma adequat.


Recursos escassos, càlcul de la duració de les activitats.



Pobre coordinació entre els diversos subcontractistes.



Clima advers.



Canvi de preus permès en certs contractes.



Disputes i reclamacions.



Ma d’obra poc qualificada.



Inadequada gerència del lloc, control de qualitat, experiència del personal,...



Accidents o lesions pels quals el client mante responsabilitat.


Per contracte.



Degut a personal del client.



Defectes latents.



Falta de solvència del contractista.
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CAPÍTOL 3 – METODOLOGIA UTILITZADA PER A REALITZAR
LA GESTIÓ DE RISCOS.
En aquest capítol es descriurà la metodologia i les principals eines que s’utilitzaran per
tal de desenvolupar els anàlisis de riscos posteriors. Aquesta metodologia s’utilitzarà per
a analitzar els riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa, tant
en el cas on s’estudien els riscos en fase projecte com en el cas on s’estudien els de la
fase d’execució.
A més de fer referència a la metodologia emprada, en aquest capítol també es descriu la
planificació de la gestió de riscos realitzada.

3.1.Planificació de la gestió de riscos.
Planificar la gestió de riscos és el procés en el qual es defineix com es realitzaran les
activitats de gestió de riscos en un projecte. Una planificació acurada i explicita millora la
probabilitat d’èxit dels processos de gestió de riscos.
La planificació dels processos de gestió de riscos és important per assegurar que el
nivell, el tipus i la visibilitat de la gestió de riscos va en relació tant amb la tipologia de
riscos que és tracten com amb la importància del projecte per a la organització. La
planificació també és important per a proporcionar els recursos i el temps suficient per a
la realització de les activitats de la gestió de riscos i per establir una base per avaluar els
riscos.
3.1.1. Flux d’informació d’entrada.
3.1.1.1.
Enunciat d’abast del projecte.
La declaració d’abast del projecte descriu de manera detallada els documents a entregar
del projecte, així com el treball necessari per a crear aquests documents. La declaració
d’abast del projecte també proporciona una comprensió comú de l’abast del projecte
entre els diferents interessats en aquest i estableix un marc per a definir el nivell
d’importància que finalment pot adquirir la realització de la gestió de riscos. Aquesta
declaració pot incloure exclusions explicites de l’abast, que poden ajudar a gestionar les
expectatives dels interessats. Tot això permet a l’equip del projecte realitzar una
planificació mes detallada, serveix com a guia de l’equip de treball durant l’execució i
proporciona la línia base per avaluar si les sol·licituds de canvi o de treball addicional es
troben dins o fora dels límits del projecte.
La declaració detallada de l’abast del projecte inclou els següents documents:


Una descripció de l’abast del projecte.



Els criteris d’acceptació del projecte.
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Els document a entregar del projecte.



Les exclusions del projecte.



Les restriccions del projecte.

3.1.1.2.
Pla de gestió de costos.
El pla de gestió de costos del projecte defineix la manera com arriba la informació i com
s’utilitzaran els pressupostos per tal de cobrir els riscos, les contingències i les reserves
de gestió.
El pla de gestió de costos va fortament lligat a la planificació de la resposta enfront dels
riscos que sorgeixen en el projecte, ja que depenent del tipus de respostes adoptades, el
impacte sobre el pressupost anirà en consonància.
3.1.1.3.
Pla de gestió del cronograma.
El pla de gestió del cronograma defineix la forma en que s’informaran i avaluaran les
contingències que sorgeixin sobre el cronograma, degudes als diferents riscos sorgits al
llarg del projecte i a la resposta que es porti a terme.
3.1.1.4.
Pla de gestió de les comunicacions.
El pla de gestió de les comunicacions defineix les interaccions que succeiran al llarg de
tot el projecte i determinarà qui estarà disponible per fer circular la informació sobres
els riscos i les seves respectives respostes en diferents moments.
Identificar les necessitats d’informació dels interessats i determinar una forma
adequada de satisfer aquestes necessitats son factors importants per tenir èxit en el
projecte.
3.1.1.5.
Factors ambientals de l’empresa.
Els factors ambientals de l’empresa que poden influir en el procés de planificar la gestió
de riscos, entre d’altres, les actituds i les toleràncies respecte al risc.
3.1.1.6.
Actius dels processos de la organització.
Els actius dels processos de la organització que poden influir en el procés de planificar la
gestió de riscos son els següents:


Les categories de risc.



Les definicions de conceptes i termes.



Els formats de declaració de riscos.



Les plantilles estàndard.



Els rols i responsabilitats.



Els nivells d’autoritat enfront a la presa de decisions.



Les lliçons apreses.
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El registre d’interessats.
3.1.2. Eines i tècniques utilitzades.

3.1.2.1.
Reunions de planificació i anàlisis.
Els equips del projecte porten a terme reunions de planificació per tal de desenvolupar
el pla de gestió de riscos. Els participants en aquestes reunions poden ser entre d’altres,
el director del projecte, membres de l’equip del projecte i interessats seleccionats,
qualsevol persona de l’organització amb la responsabilitat de gestionar la planificació i
l’execució d’activitats relacionades amb la gestió de riscos, així com altres persones
segons les necessitats.
En aquestes reunions es defineixen els plans per tal d’efectuar les activitats de gestió de
riscos. Es desenvoluparan els elements de cost de la gestió de riscos i les activitats del
cronograma, per tal d’incloure’ls al pressupost i al cronograma respectivament.
S’establiran o es revisaran les metodologies per a l’aplicació de les reserves per a
contingències en relació als riscos. S’assignaran les responsabilitats de gestió de riscos.
S’adaptaran, per al seu ús específic en el projecte, les plantilles generals de
l’organització per a les categories de risc i les definicions de termes, com els nivells de
risc, la probabilitat del tipus de risc, el seu impacte, i les matrius corresponents.
3.1.3. Pla de gestió de riscos.
El pla de gestió de riscos descriu la manera com s’estructurarà i es realitzarà la gestió de
riscos del projecte.
El pla de gestió de riscos inclou el següent:
3.1.3.1.
Metodologia.
Defineix els mètodes, les eines i les fonts de dades que es poden utilitzar per a la
realització de la gestió de riscos del projecte.
La metodologia utilitzada per a portar a terme el pla de gestió de riscos per a la
construcció d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa s’ha realitzat seguint les
indicacions donades per el Project Management Institute a la guia PMBOK, 2008, 4rta
edició.
Segons el PMBOK la metodologia a seguir és la següent:
-
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Durant l’etapa de planificació:


Identificació dels riscos.



Anàlisis qualitatiu.



Anàlisis quantitatiu.
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-

Planificació de la resposta al risc.

Durant l’etapa de seguiment i control:


Seguiment i control dels riscos.

Identificació
de riscos

Seguiment i
control

Planificació
de la resposta

Anàlisis
qualitatiu

Anàlisis
quantitatiu

Figura 2:Metodologia proposada per a la gestió de riscos.

3.1.3.2.
Rols i responsabilitats.
Defineix el líder i els membres de l’equip de gestió de riscos per cada tipus d’activitat del
pla de gestió de riscos, assigna persones als rols i explica les seves responsabilitats. A
continuació s’exposen els diferents rols i responsabilitats.
3.1.3.2.1.
Identificador del risc.
Inicialment identifica el risc i li comunica formalment al gerent del projecte. Té les
següents responsabilitats:


Rapida identificació del risc dins el projecte.



Completar la documentació formal del risc, a través del Format per Riscos.



Fer arribar el Format de Risc al gerent.

3.1.3.2.2.
Gerent del projecte.
El gerent del projecte rep, registra i fa el seguiment del progrés de tots els riscos del
projecte. Té les següents responsabilitats:


Rebre els Formats de Riscos i identificar els riscos apropiats per el projecte.



Introduir tots els riscos al Registre de riscos.



Presentar tots els riscos al grup de revisió del projecte.



Comunicar totes les decisions preses pel grup de revisió del projecte.
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Fer el seguiment dels riscos i les accions de mitigació assignades.

3.1.3.2.3.
Grup de revisió del projecte.
El grup de revisió del projecte confirma el risc i les seves característiques, és a dir
probabilitat i impacte, i assigna les accions segons l’estratègia presa per a cada risc. Té
les següents responsabilitats:


Fer un repàs regular dels riscos registrats al Registre de Riscos.



Identificació de sol·licituds de canvi necessàries per a mitigar els riscos
identificats.



Assignació d’accions per a mitigar el risc.



Tancament dels riscos que no presenten accions pendents, i que per tant no
representen mes impacte sobre el projecte.

3.1.3.2.4.
Equip del projecte.
L’equip del projecte s’encarrega de dur a terme les accions de mitigar el risc. Estan
delegats pel grup de revisió del projecte.
3.1.3.3.
Pressupost.
En el pressupost hi ha una partida destinada a cobrir tots els costos de la gestió de
riscos, així com també es tenen en compte les reserves necessàries per a fer front els
costos de les possibles contingències que puguin sorgir.
3.1.3.4.
Calendari.
El cronograma del projecte es veurà modificat com a conseqüència d’introduir recursos i
activitats amb la finalitat de donar resposta als possibles riscos que sorgeixin. En
conseqüència la línia base del cronograma del projecte es veurà modificada.
El procés de gestió de riscos es realitzarà durant tot el cicle de vida del projecte. Es farà
una revisió completa de l’evolució dels riscos del projecte mensualment per tal de
conèixer l’estat de cada risc.
3.1.3.5.
Categories de risc.
Per tal de disposar d’una descripció jeràrquica dels riscos del projecte identificats i
organitzats per categoria, es realitza una estructura de desglossament del risc (RBS). La
realització d’un RBS amb un nivell de detall coherent amb el projecte a realitzar
contribuirà posteriorment en l’efectivitat i la qualitat del procés d’identificar els riscos. A
continuació es mostra l’estructura de desglossament proposada:
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Projecte

Gerència

Departament de
projectes

Departament
execució d’obres

Departament de
vendes

Escassetat de
finançament

Col·laboradors
externs

Falta de
planificació

Risc per mal
disseny

Dependencies del
projecte

Errors en
projectes
anteriors

Falta de control

Retards
d’impremta

Falta de recursos

Recursos tècnics

Problemes de
comunicació

Comunicació amb
el client

Estratègia de
priorització

Comunicació

Estimació de
recursos

Subcontractistes i
proveïdors

Seguretat i
inspeccions de
treball

Condicions
climàtiques

Figura 3:Estructura de desglossament del risc proposada.

3.1.3.6.
Definicions de la probabilitat i impacte dels riscos.
La qualitat i credibilitat del procés de l’anàlisi qualitatiu de riscos depèn de la bona
definició dels diferents nivells de probabilitat i impacte, per tal d’adaptar les definicions
generals dels nivells de probabilitat i impacte a cada projecte en particular.
Les definicions dels nivells de probabilitat i impacte dels riscos que s’utilitzaran en
aquest projecte son les que s’exposen a continuació:
El primer que s’ha de definir són els diferents nivells de probabilitat que s’utilitzaran en
la gestió de riscos del projecte. Els nivells de probabilitat i el criteri que s’utilitzarà serà el
següent:
Nivell de
probabilitat
Alt
Mig
Baix

Descripció
Risc molt probable, es donarà sempre o quasi
sempre.
Risc bastant probable, es donarà en algunes
ocasions.
Risc poc probable, es donarà en poques
situacions o mai.
Figura 4:Taula de nivells de probabilitat utilitzats.
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Quan ja tenim els nivells de probabilitat definits el següent que s’ha de definir són els
nivells d’impacte. Els nivells d’impacte que es faran servir seran els següents:
Definició de les escales d’impacte del projecte
Objectiu
del
projecte
Cost

Temps

Qualitat

Molt baix
0,05
Augment de
cost
insignificant
Augment de
temps
insignificant
Degradació
de la qualitat
no
perceptible

Baix
0,1

Moderat
0,2

Augment del
cost ≤ 10%

Augment
del 10–20 %

Augment del
temps ≤ 5%
Degradació
de la
qualitat
baixa

Augment
del temps 510%
Nomes les
aplicacions
molt
exigents es
veuen
afectades

Alt
0,4
Augment
del cost del
20-40%
Augment
del temps
del 10-20%
La reducció
de la
qualitat
requereix
l’aprovació
del client

Molt alt
0,8
Augment del
cost ≥40%
Augment del
temps ≥20%
Reducció de
la qualitat
inacceptable
per al client

Figura 5:Taula amb els nivells d’impacte definits.

Generalment la majoria dels riscos que sorgeixen al llarg del cicle de vida d’un projecte
tenen efecte sobre més d’un dels objectius d’aquest. En el cas que ens ocupa els
objectius principals del projecte són el cost, el cost i la qualitat degut principalment a
que es tracta d’un projecte constructiu.
La metodologia que es seguirà és la d’avaluar el impacte dels riscos separadament per a
cada un dels objectius principals del projecte per tal de tenir clar la procedència
d’aquests. Tot i això, l’objectiu de la gestió de riscos és principalment el de prioritzar els
riscos, és per aquest motiu que es necessita conèixer el impacte global de cada risc. Per
tal d’obtenir el impacte global de cada risc a partir del impactes de cada risc sobre els
objectius principals del projecte es realitzarà la mitjana de cada un dels impactes. A
continuació es mostra l’estimació que s’utilitzarà.

3.1.3.7.
Matriu de probabilitat i impacte.
Per tal de classificar els riscos per ordre de prioritat segons les seves implicacions
potencials de tenir un efecte sobre els objectius del projecte, s’utilitzarà el mètode més
típic per a prioritzar els riscos que és el de la matriu de probabilitat i impacte.
El principal avantatge de la matriu de probabilitat i impacte és que dona una visió global
de tot el sistema de gestió de riscos que es porta a terme, tenint recopilada tota la
informació en una taula i donant la màxima informació dels riscos identificats. La matriu
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de probabilitat i impacte és una eina molt eficaç alhora d’identificar, analitzar, tractar i
controlar els riscos que sorgeixen al llarg del cicle de vida d’un projecte.
Generalment la matriu de riscos esta formada per tres grans apartats:


Registre de riscos: Després d’haver identificat cada un dels riscos que es donen
en el projecte es realitza un registre de riscos, que no és res més que llistar-los
tots i assignar un codi a cada un d’ells per tal d’identificar-los. Per tal d’afavorir
la correcte interpretació de cada un dels diferents riscos per part de tots els
participants en la gestió de riscos s’adjuntarà una breu descripció de cada un.



Avaluació del risc: En aquest apartat de la matriu de riscos és on es reflecteix la
probabilitat i el impacte de cada un dels riscos identificats. La finalitat que té
aquest apartat de la matriu és veure quins riscos comporten un perill més gran
sobre els objectius del projecte, per tal de decidir conseqüentment el
tractament o resposta que es durà a terme sobre cada un dels riscos.
En aquest apartat s’anomenaran breument les conseqüències de cada risc, la
seva probabilitat d’ocurrència, així com el impacte sobre cada un dels objectius
principals del projecte i també el impacte global.
La dada més important que s’obté en aquest apartat és la prioritat que té cada
un dels riscos. Aquesta dada és bàsica per posteriorment decidir el tractament
que se li donarà a cada un dels riscos, i s’obté a partir del producte de la
probabilitat d’ocurrència per el impacte global.
Les abreviatures utilitzades en aquest apartat son les següents: C (cost), T
(temps), Q (qualitat), G (global).
Tractament i resposta: Desprès d’obtenir la prioritat de cada un dels riscos és en
aquest apartat on es determina el tractament que es donarà a cada un d’ells.
En aquest apartat és molt important tenir present el nivell de risc que es vol
assumir, determinant així el nivell de risc inacceptable per a cada activitat.

22

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa

MATRIU DE RISCOS
Registre de
riscos
Cod Descripci
i
ó

Avaluació del risc
Conseqüèncie
s

Probabilita
t

Tractament i resposta
C

Impacte
T Q G

Priorita
t

Recomanaci
ó

Responsabl
e

Figura 6:Model de matriu de riscos.

3.1.3.8.
Toleràncies revisades dels interessats.
És en aquest punt on es tenen en compte les toleràncies en front al risc dels diferents
interessats en el projecte. Aquestes toleràncies solen ser fixades per la organització o
grup que realitza el projecte, i van lligades amb la política que aquesta adopta en front
als riscos. Malgrat això aquestes toleràncies es solen revisar en cada projecte específic.
3.1.3.9.
Format dels informes.
Per a la realització d’una gestió de riscos completa i eficaç cal que la comunicació entre
les diferents persones implicades en aquesta sigui fluida i sobretot normalitzada. És per
això que prèviament a la identificació dels riscos del projecte s’ha d’establir un format
normalitzat i oficial d’actes de seguiment regulars en les quals es reculli el
desenvolupament de la gestió de riscos en totes les seves fases. Així doncs les actes
proporcionaran informació sobre la identificació, l’anàlisi i les estratègies que s’adopten
enfront els riscos.
El primer pas en la gestió dels riscos d’un projecte és la identificació d’aquests, en
aquesta etapa participen moltes persones enrolades en diferents àmbits del projecte.
Per tal d’unificar els formats i la metodologia dels informes afavorint la rapidesa en la
presa de decisions amb la finalitat d’establir prioritats en la resposta als riscos, es
realitza la següent plantilla normalitzada d’identificació i avaluació de riscos.
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PLANTILLA D’IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS RISCOS
Tipus d’avaluació:
Data ultima avaluació:
Data:

Projecte:
Avaluació realitzada per:
Codi del
risc

Descripció

Firma:
Probabilitat
d’ocurrència
Baixa Mitja Alta
Cost

Impacte
Temps

Qualitat

Prioritat
Global

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
Figura 7:Plantilla d’identificació i avaluació dels riscos.
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Data pròxima avaluació:

Responsable

Altres
observacions
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Una vegada identificats i avaluats els diferents riscos del projecte, es portarà a terme el procés
de Planificar la Resposta de Riscos, en el qual es tractaran els riscos en funció de la seva
prioritat, tot introduint recursos i activitats en el cronograma, el pressupost i el pla per a la
direcció del projecte.
Per tal de dur a terme el procés de planificar la resposta als riscos d’una manera eficaç i
afavorir la comunicació entre les diferents persones que el portaran a terme, s’utilitzaran les
plantilles de tractament i resposta dels riscos que s’adjunten a continuació.
En aquestes plantilles es dona resposta i es crea un pla d’acció per fer front als riscos
anteriorment identificats i avaluats.
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Projecte:
Avaluació realitzada per:
Codi del
Descripció
risc
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

PLANTILLA DE TRACTAMENT I RESPOSTA DELS RISCOS
Data:
Tipus d’avaluació:
Data ultima avaluació:
Firma:
Resposta a
adoptar

Recomanació

Conseqüències

Data
límit

Figura 8:Plantilla de tractament i resposta dels riscos.
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Data pròxima
avaluació:

Riscos residuals

Responsable
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3.1.3.10. Seguiment.
Tenint en compte que la gestió de riscos és quelcom que ha de ser revisat al llarg de tot el cicle
de vida del projecte caldrà disposar d’un registre de riscos. En aquest registre de riscos
s’hauran d’incloure totes les plantilles d’identificació i avaluació de riscos així com totes les
plantilles de resposta i tractament de riscos. Aquest registre esta organitzat de tal manera que
cada risc específic disposarà d’un codi per identificar-lo, i a partir de la primera avaluació,
s’aniran guardant les revisions fetes conseqüentment.
Fer un bon seguiment i documentació és molt important, no només pel projecte que s’està
realitzant en el moment, sinó que també va en benefici de les necessitats de futurs projectes,
ja que si es crea un registre de riscos s’aprèn de les lliçons d’altres projectes.
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CAPÍTOL 4 – DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE SOBRE EL QUE ES
REALITZEN ELS ANÀLISIS DE RISCOS.
Per tal de dur a terme aquest projecte de final de carrera, s’ha agafat com a objecte d’estudi el
“Projecte executiu d’un centre comercial a Terrassa” realitzat a l’assignatura de Projectes ICT
especialitat construcció i estructures, amb data de realització de 20 de desembre del 2010.
Amb la finalitat de proporcionar una idea general de la dimensió i les característiques del
projecte que serà objecte d’un estudi de riscos en els capítols 5 i 6, es procedirà a descriure
aquest projecte a partir de la informació extreta de la memòria “Projecte executiu d’un centre
comercial a Terrassa”. Com a informació addicional per tal d’afavorir la bona caracterització
del projecte objecte d’estudi, s’adjunten els plànols més significatius en el document plànols.

4.1. Especificacions bàsiques.
Les especificacions bàsiques fixades per a la realització del “Projecte executiu d’un centre
comercial a Terrassa” van ser les següents:


Zona comercial general: mínim 2000 m2.



Sala de convencions o exposicions: 700 m2.



30 Botigues independents.



Zona administració.



Menjador i sala de repòs del personal.



Zona de recepció del producte.



Magatzem.



Aparcament.



Cafeteria o restaurant: mínim 200 m2.



Localització: Terrassa.



Pressupost: 6.000.000 €.



Temps d’execució: 24 mesos.

4.2. Abast.
L’abast del projecte inclou les següents parts:


Realització de l’estudi de localització



Disseny de la distribució del centre comercial



Càlcul de l’estructura



Dimensionat de la xarxa de subministrament i evacuació d’aigües



Instal·lació elèctrica



Protecció d’incendis



Climatització i ventilació



Determinar els elements constructius i la urbanització



Programació de l’execució
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4.3. Descripció dels edificis.
4.3.1. Ubicació, entorn i emplaçament.
La parcel·la es troba situada a la zona sud de Terrassa, al Vallès Occidental. La seva orientació
es mostra a la figura següent:

Figura 9:Situació de la parcel·la.

Com es pot veure, la cara estreta de la parcel·la té una orientació est-oest. Es troba a una zona
aïllada, ubicada fora del nucli urbà, sense gairebé presència d’edificis alts al seu voltant que
puguin fer ombra. Tampoc hi han masses forestal o d’aigua properes. Hi haurà una font de
soroll provinent de l’autopista C-58, situada al sud de la parcel·la. Sobre la climatologia, segons
el Servei Meteorològic de Catalunya, al Vallès Occidental el clima és Mediterrani del tipus
Prelitoral Central. Aquest té les següents característiques:


Precipitació mitjana anual compresa entre els 600-650 mm



Hiverns amb temperatura mitjana compresa entre 6-8ºC



Estius amb temperatura mitjana compresa entre 22-23ºC

El vent característic a la zona als últims anys és de direcció migjorn, amb unes velocitats
mitjanes de 0,6m/s.
4.3.2. Configuració arquitectònica.
4.3.2.1.
Edificis.
El centre comercial es trobarà dividit en dos edificis de dues plantes, orientats en direcció
nord-sud. Aquesta configuració vol dir que hi haurà poca superfície de tancaments orientats al
sud, fet que dificultarà la utilització de sistemes passius d’aprofitament d’energia solar. No
obstant, el clima característic té temperatures moderades, fet que permet el disseny dels
edificis amb espais amplis.

29

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa
Els accessos als establiments comercials d’aquests edificis es troben a l’aire lliure, per tant, hi
ha una gran quantitat d’espai que no és necessari climatitzar i, a més, es pot aprofitar la llum
natural a gairebé tots els establiments comercials que, generalment tindran a la seva façana
d’accés superfície de vidre.
Els espais dels edificis seran dissenyats de manera que permetin acollir diferents activitats de
manera flexible. La superfície comercial serà un espai diàfan, sense tancaments interiors fixes.
L’edifici est, se li ha dit Edifici Botigues. L’edifici serà de forma rectangular. En aquest edifici es
situen vint-i-dues botigues, de la 1 a la 22. Les botigues en aquest edifici seran totes iguals. Els
serveis d’aquest edifici seran iguals a planta baixa i a primera. Els serveis es situaran al mig de
la planta, fent de divisòria deixant sis botigues a una banda i cinc a l’altra. Els serveis de les
dues plantes seran iguals. Amb cambra higiènica per homes, dones i minusvàlids.
Per altra banda, l’edifici oest se l’ha anomenat Edifici Comercial. Aquest edifici una de les
façanes serà corba per poder aprofitar millor la llum solar en una part del centre comercial. A
la planta baixa es troba la zona comercial, de més de 2000 metres quadrats. També es pot
trobar el magatzem i la zona de recepció de material, els vestuaris, la infermeria. La zona
comercial disposarà de una cambra higiènica pròpia.
A la planta primera, hi haurà la resta de botigues. Aquest edifici una de les façanes serà corba
per poder aprofitar millor la llum solar en una part del centre comercial. Es a dir de la vint-itres a la trenta. En aquest cas les botigues tindran superfícies diferents degut a la forma de
l’edifici. Al centre de la primera planta hi haurà una plaça on es podrà trobar l’accés a la sala
d’exposicions, la cafeteria i la cambra higiènica de la planta primera. També en aquesta plaça
hi arriben els ascensors i les escales que arriben des de l’aparcament subterrani.
La sala d’exposicions, no serà només una sala, sinó que serà una zona. Aquesta zona estarà
formada per dues aules, una sala de reunions i una sala condicionada per poder fer-hi tant
conferències com exposicions. Aquesta zona també disposarà d’una recepció per separa-la del
centre comercial.
Les oficines del centre comercial també es trobaran a la planta primera, però només es tindrà
accés per un passadís. Les oficines estaran tocant la façana oest de l’Edifici Comercial, es a dir
que es situaran a la part posterior de les botigues per no obstruir en l’espai comercial.
Aquestes oficines tindran serveis propis i un menjador pels treballadors, tant d’oficines com de
magatzem i zona comercial.
La connexió entre els edificis i l’accés a les botigues de la planta primera de l’Edifici Botigues
serà amb una passarel·la d’estructura metàl·lica i amb el terra de fusta. Aquesta passarel·la
estarà coberta amb una xapa metàl·lic. Aquesta estructura també cobrirà els accessos a les
botigues de planta baixa.
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La plaça serà coberta parcialment, serà una corona circular que deixarà el centre al descobert
per no els accessos a les diferents dependències ni els ascensors.
La zona entre els edificis tindrà una zona enjardinada amb bancs, que serà la zona central i les
vores seran els accessos pavimentat a les botigues i la zona comercial.
Les cobertes seran invertides no transitables, el tancament exterior s’aixecarà un metre
respecte el terra.
4.3.2.2.
Disseny del pàrking.
El pàrking s’ha dividit en 2 plantes per tal de cobrir les necessitats de capacitat calculades:


Pàrking exterior (planta baixa).



Pàrking soterrani.

4.3.2.2.1.
Pàrking exterior.
Estarà situat al sud de la parcel·la, on hi ha la zona no edificable. La superfície total serà de
3.560,40 m2. Comptarà amb 191 places d’aparcament i 2 places adaptades. Totes elles
disposades en bateria a 90° i seguiran la següent distribució:

Figura 10:Distribució de les places del pàrking exterior.

Accessos
L’accés serà per la via pública a través d’un carril de doble sentit de 6 m d’amplada, situat a
l’oest de la parcel·la.
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Passadissos
L’amplada dels passadissos laterals serà de 6 m. Els passadissos interiors que s’utilitzin com
espai de maniobra serà de 4,50 m per als carrils d’un sol sentit. Pels de dos sentits de circulació
i que s’utilitzin com espai de maniobra serà de 5,40 m.
Mida de les places
Les places d’aparcament tindran una amplada de 2,20 m i una longitud de 4,50 m, lliures de
qualsevol obstacle. En el cas de que un dels costats laterals de la plaça sigui una paret,
l’amplada serà, lliure de qualsevol obstacle, de 2,50 m. Tindrà consideració de paret lateral, la
paret dels cossos sortints (ascensors, vestíbuls previs) de més de 2,50 m de longitud, comptats
des del final de la plaça.
Les places adaptades tindran una amplada de 3,30 m i una longitud de 4,50 m, lliures de
qualsevol obstacle. Tindran un espai d'apropament que pot ser compartit i que permet la
inscripció d'un cercle de diàmetre 1,50 m davant la porta del conductor. En aparcaments en
bateria aquest espai pot coincidir un màxim de 0,20 m amb l'amplada de la plaça.
4.3.2.2.2.
Pàrquing soterrani.
Estarà situat a la planta baixa, just a sota de l’edifici de botigues. La superfície total serà de
2.545,80 m2. Comptarà amb 119 places d’aparcament i 2 places adaptades. Totes elles
disposades en bateria a 90° i seguiran la següent distribució:

Figura 11:Distribució de les places de pàrking soterrani.

Accessos
L’accés serà a traves de dues rampes (una d’entrada i una de sortida) situades al nord del
pàrking exterior.
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Rampes
Les rampes tindrà un pendent del 4,8 % en els primers 4,50 m i del 18 % en la resta. L’amplada
de la rampa serà de 4 metres.
Radi de gir de la rampa d’accés
El radi de gir serà de 8 m respecte l’eix de la rampa de circulació.
Passadissos
L’amplada dels passadissos laterals serà de 3,55 m. Els passadissos interiors que s’utilitzin com
espai de maniobra serà de 4,70 m per als carrils d’un sol sentit. Pels de dos sentits de circulació
serà de 6,50 m.
Mida de les places i alçada del local
Les places d’aparcament tindran una amplada de 2,20 m i una longitud de 4,50 m, lliures de
qualsevol obstacle. En el cas de que un dels costats laterals de la plaça sigui una paret,
l’amplada serà, lliure de qualsevol obstacle, de 2,50 m. Tindrà consideració de paret lateral, la
paret dels cossos sortints (ascensors, vestíbuls previs) de més de 2,50 m de longitud, comptats
des del final de la plaça.

4.4. Superficies dels espais del centre comercial.
A continuació es descriuen les superfícies del Centre Comercial.
Locals
Zona comercial
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Superfície ( m2 )
2187

WC Zona comercial

45

Magatzem

299

Vestidor indep.

10

Vestidor

43

Infermeria

11

Sala d’instal·lacions

14

Botiga 23

91

Botiga 24

88

Botiga 25

81

Botiga 26

65

Botiga 27

70

Botiga 28

99

Botiga 29

79

Botiga 30

72

WC 2

51
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Sala d’exposicions

729

Cafeteria

222

WC 3

63

Zona d’oficines

170

Menjador

37

WC oficines

21

Figura 12:Superficies dels espais de l’edifici comercial.

Superfície ( m2 )

Locals
Botiga 1

86

Botiga 2

100

Botiga 3

96

Botiga 4

96

Botiga 5

80

Botiga 6

98

Botiga 7

96

Botiga 8

96

Botiga 9

96

Botiga 10

100

Botiga 11

86

Sala d’instal·lacions 1

19

WC 1

51

Botiga 12

100

Botiga 13

100

Botiga 14

96

Botiga 15

96

Botiga 16

100

Botiga 17

98

Botiga 18

96

Botiga 19

96

Botiga 20

96

Botiga 21

100

Botiga 22

100

WC 2

51

Figura 13:Superficies dels espais de l’edifici de botigues.

Pàrkings

Superfície ( m2 )

Soterrani

2546

Exterior

3547
Figura 14:Superficies dels pàrkings.
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4.5. Planificació de l’execució.

Figura 15:Planificació del projecte.

Figura 16:Planificació del projecte.
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Figura 17: Planificació del projecte.

Figura 18:Planificació del projecte.
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4.6. Resum del pressupost del projecte.
A continuació es presenta un pressupost resumit del projecte, en el qual només es mostren les
partides generals.
Concepte
Moviment de terres

250.000

Fonaments

50.000

Estructura

550.000

Urbanisme

300.000

Elements constructius

3.000.000

Protecció contra incendis

40.000

Aigua freda sanitària

25.000

Sanejament

10.000

Aigua calenta sanitària

12.000

Instal·lació ventilació

330.000

Instal·lació climatització

500.000

Instal·lació elèctrica

250.000

Total
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Import ( € )

5.317.000 €
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CAPÍTOL 5 - ANÀLISI DE RISCOS DE LA IMPLANTACIÓ D’UN
CENTRE COMERCIAL A LA CIUTAT DE TERRASSA. CAS 1:
FASE PROJECTE.
En aquest apartat s’identificaran, es valoraran i es tractaran els riscos que poden sorgir en fase
projecte.
L’escenari que es tractarà en la fase projecte és aquell que parteix d’unes especificacions del
projecte clarament definides pel client.
El primer pas per a la correcte realització de la gestió de riscos d’aquest escenari és el de la
identificació de riscos.
En aquest procés es determinaran els riscos que poden afectar al projecte en l’escenari
proposat, i es documentaran les seves característiques.
Les persones que participaran en la identificació de riscos seran les següents:


El director del projecte.



Els membres de l’equip del projecte.



L’equip de gestió de riscos.



Els clients.



Consultors externs a l’equip de projectes.



Interessats i experts en la gestió de riscos.

Malgrat aquestes són les persones clau en la identificació dels riscos del projecte, es fomentarà
la identificació de riscos del projecte per part de tot el personal implicat en aquest.
Per tal de recopilar informació amb la finalitat de realitzar la identificació dels riscos es
procedirà a utilitzar la eina o tècnica de la pluja d’idees. La finalitat d’aquesta eina és la de
proporcionar una llista completa dels riscos del projecte. Posteriorment els riscos seran
identificats i categoritzats segons la seva tipologia, i finalment es procedirà a la seva definició.

5.1. Pluja d’idees.
Cal destacar que a la pluja d’idees que es realitza a continuació només es tindran en compte
els riscos que puguin sorgir en la fase projecte, els riscos de la fase de construcció i posta en
marxa seran objecte d’estudi en casos posteriors.
A continuació es procedeix a la pluja d’idees, es proposen unes temàtiques per tal d’organitzar
millor els riscos que es vagin identificant.
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Riscos relacionats amb el disseny:
-

Retards en la fase de disseny.

-

Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria.

-

Adequació del disseny del projecte als objectius marcats.
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-

Variacions inesperades en el disseny.

-

Dificultats tècniques a la fase de disseny.

-

Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte.

-

Planificació del projecte inadequada.

-

Retards en la presa de decisions.

-

Inadequada interpretació dels termes de referència.

-

Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs.

-

Experiència dels membres de l’equip del projecte.

-

Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del projecte.

-

Dificultats en el disseny d’estructures inusuals.

-

Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del projecte.

-

Incompatibilitat amb les normes i codis locals.

-

Deficiències de detall en el disseny.

-

Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a l’equip del
projecte.
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Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del projecte.

Riscos relacionats a les gestions amb l’administració publica:
-

Gestió dels diferents permisos.

-

Adequació del projecte a les diferents ordenances.

-

Aprovació dels diferents documents del projecte.

-

Canvis en les regulacions.

-

Canvis en la regulació estatutària.

-

Excessius processos d’aprovació per part de l’administració publica.

-

Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir.

Riscos inherents relacionats amb el terreny a edificar:
-

Estudi geotècnic inadequat.

-

Abast de les investigacions de pre-construcció.

-

Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del centre comercial.

-

Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar.

-

Retard en l’adquisició del terreny a edificar.

-

Afectació de llocs d’interès especial.

-

Acceptació de conservar certes àrees.

-

Acords de preservació de flora d’especial interès.

-

Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la.

-

Possibilitat de realitzar treballs d’excavació.

-

Terra contaminada.

-

Omissió de mines, pous, restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la.

Riscos relacionats amb els condicionants que envolten la parcel·la a edificar:
-

Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la.

-

Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar.
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-

Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició.

-

Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a
reglamentació.

-

Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a reglamentació.

-

Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic conforme a
reglamentació.



-

Dificultat per a la connexió amb les línies de telèfon i/o fibra òptica.

-

Falta de infraestructures de transport properes.

-

Falta de línies de transport públic properes.

Riscos financers:
-

Dificultats per a trobar finançament.

-

Inflació i escalada de preus.

-

Canvis en els impostos.

-

Augment de les taxes d’interès.

-

Crisis econòmica.

Una vegada s’ha realitzat la pluja d’idees es procedeix a fer una Estructura de Desglossament
del Risc (RBS) per tal d’organitzar jeràrquicament els riscos identificats anteriorment. Els riscos
seran categoritzats segons la seva tipologia i es refinaran les seves definicions.

5.2. Estructura de Desglossament del Risc.
A continuació es pot veure l’Estructura de Desglossament del Risc distribuïda en quatre nivells i
en format taula.
Nivell 0
Riscos

Nivell 1
Disseny

Nivell 2
Defectes

Variacions
Retards

Recursos humans
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Nivell 3
Incongruències entre el projecte
d’arquitectura i el d’enginyeria
Defectes d’adequació del disseny del
projecte als objectius marcats
Petits defectes de disseny detectats a la
fase projecte
Inadequada interpretació dels termes de
referència
Incompatibilitat amb les normes i codis
locals
Deficiències de detall en el disseny
Variacions inesperades en el disseny
Retards en la fase de disseny
Planificació del projecte inadequada
Retards en la presa de decisions
Errors en el temps requerit per a la
coordinació dels consultors externs
Penalitzacions per incompliment dels
terminis de lliurament del projecte
Experiència dels membres de l’equip del
projecte

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa

Dificultats

Administració Gestions
publica

Canvis

Aprovacions
Terreny a
edificar

Característiques

Condicionants

Adquisició

Entorn
parcel·la

Proximitat de
serveis

Mancances
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Deficiències en la coordinació dels
diferents membres de l’equip del projecte
Falta de disponibilitat de directius i
professionals competents per a l’equip del
projecte
Ocurrència de conflictes entre els diferents
membres de l’equip del projecte
Dificultats tècniques a la fase de disseny
Dificultats en el disseny d’estructures
inusuals
Gestió dels diferents permisos
Excessius processos d’aprovació per part
de l’administració publica
Necessitat d’avaluació d’impacte
ambiental i dificultats que puguin sorgir
Traves per a la obtenció d’informació
(plans urbanístics, xarxes de
subministrament)
Adequació del projecte a les diferents
ordenances
Canvis en les regulacions
Canvis en la regulació estatutària
Aprovació dels diferents documents del
projecte
Estudi geotècnic inadequat
Abast de les investigacions de preconstrucció
Variació dels tipus de terreny existents en
la parcel·la
Possibilitat de realitzar treballs d’excavació
Omissió de mines, pous, restes
arqueològiques o romàniques a la parcel·la
Terra contaminada
Afectació de llocs d’interès especial
Acceptació de conservar certes àrees
Acords de preservació de flora d’especial
interès
Dificultat per a trobar la localització idònia
per a la realització del centre comercial
Adequació de les necessitats de terreny i
de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar
Retard en l’adquisició del terreny a edificar
Dificultat per a la connexió amb la xarxa
publica d’aigües conforme a
reglamentació.
Dificultat per a la connexió amb la xarxa
elèctrica conforme a reglamentació
Dificultat per a la connexió amb la xarxa de
sanejament públic conforme a
reglamentació
Falta de infraestructures de transport

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa

Condicionants

Financers

Financers

properes
Falta de línies de transport públic properes
Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la
parcel·la
Necessitat de treballs provisionals per
accedir a la parcel·la a edificar
Efecte d’edificis existents, necessitat de
protecció o de demolició
Dificultats per a trobar finançament
Inflació i escalada de preus
Augment de les taxes d’interès
Crisis econòmica

Figura 19:Estructura de Desglossament del risc en format taula. Cas 1: Fase projecte.

5.3. Registre de riscos.
El registre de riscos inicialment es nodreix de la informació facilitada pel procés Identificar els
Riscos, malgrat això, a mesura que transcorren els altres processos de gestió de riscos aquest
va incrementant el nivell i el tipus d’informació que conté.
És per el motiu anterior pel qual en aquest apartat es mostrarà el registre de riscos simplificat
de la matriu. En aquest s’assignarà a cada risc un numero de registre per tal de poder-lo
identificar, a més d’afegir també una breu descripció del risc.
Serà en l’annex 1 del projecte on es realitzarà un registre de riscos més elaborat, que constarà
bàsicament de una llista dels riscos identificats amb les descripcions, impactes i efectes
corresponents, i d’una llista de respostes potencials.
A continuació es mostra el registre de riscos de la matriu:
IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Codi
Descripció
del risc
1.01 Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria
Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats
1.02
1.03

Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte

1.04

Inadequada interpretació dels termes de referència

1.05

Incompatibilitat amb les normes i codis locals

1.06

Deficiències de detall en el disseny

1.07

Variacions inesperades en el disseny

1.08

Retards en la fase de disseny

1.09

Planificació del projecte inadequada

1.10

Retards en la presa de decisions

1.11

Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs

1.12

Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del projecte

1.13

Experiència dels membres de l’equip del projecte
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1.14

Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del projecte

1.15

Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a l’equip del projecte

1.16

Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del projecte

1.17

Dificultats tècniques a la fase de disseny

1.18

Dificultats en el disseny d’estructures inusuals

1.19

Gestió dels diferents permisos

1.20

Excessius processos d’aprovació per part de l’administració publica

1.21

Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir

1.22

Traves per a la obtenció d’informació (plans urbanístics, xarxes de subministrament)

1.23

Adequació del projecte a les diferents ordenances

1.24

Canvis en les regulacions

1.25

Canvis en la regulació estatutària

1.26

Aprovació dels diferents documents del projecte

1.27

Estudi geotècnic inadequat

1.28

Abast de les investigacions de pre-construcció

1.29

Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la

1.30

Possibilitat de realitzar treballs d’excavació

1.31

Omissió de mines, pous, restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la

1.32

Terra contaminada

1.33

Afectació de llocs d’interès especial

1.34

Acceptació de conservar certes àrees

1.35

Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del centre comercial

1.36

Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar

1.37

Retard en l’adquisició del terreny a edificar

1.38

Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a reglamentació.

1.39

1.41

Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a reglamentació
Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic conforme a
reglamentació
Dificultat per a la connexió amb les línies de telèfon i/o fibra òptica

1.42

Falta de infraestructures de transport properes

1.43

Falta de línies de transport públic properes

1.44

Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la

1.45

Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar

1.46

Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició

1.47

Dificultats per a trobar finançament

1.48

Inflació i escalada de preus

1.49

Canvis en els impostos

1.50

Augment de les taxes d’interès

1.51

Crisis econòmica

1.40

Figura 20:Taula d’identificació dels riscos. Cas 1: Fase projecte.
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5.4.Anàlisi Qualitatiu dels Riscos.
En aquest apartat del projecte es realitzarà un anàlisis qualitatiu dels riscos, tot avaluant la
probabilitat d’ocurrència i el impacte dels diferents riscos identificats anteriorment. La finalitat
principal d’aquest procés és la de prioritzar els riscos per tal de realitzar anàlisis o accions
posteriors i treure’n conclusions.
Per tal de reduir l’efecte de parcialitats en la avaluació dels riscos identificats, s’utilitzaran els
nivells de probabilitat i impacte definits anteriorment en el projecte (apartat 3.1.3.6). Pel que
fa a la probabilitat es diferencien tres nivells diferents: Alt (1), Mig (0,5) i Baix (0,1). Els nivells
d’impacte definits són els següents: Molt baix (0,05), Baix (0,1), Moderat (0,2), Alt (0,4), Molt
alt (0,8).
Tenint en compte que el pressupost per a la fase projecte es de 200.000 € i la programació
preveu una durada màxima de 6 mesos, si apliquem els nivells d’impacte definits anteriorment
a el cas que ens ocupa obtenim les següents dades:

Objectiu del
projecte
Cost

Temps

Qualitat

Definició de les escales d’impacte del projecte
Molt baix
Baix
Moderat
Alt
0,05
0,1
0,2
0,4
Augment de Augment del Augment de
Augment de
cost
cost ≤
entre 20.000 entre 40.000
insignificant
20.000€
– 40.000 €
– 80.000 €
Augment de Augment del Augment del Augment del
temps
temps ≤ 9
temps entre
temps entre
insignificant
dies
9 – 18 dies
18 – 36 dies
Nomes les
La reducció
Degradació
Degradació
aplicacions
de la qualitat
de la qualitat
de la qualitat molt exigents
requereix
no
baixa
es veuen
l’aprovació
perceptible
afectades
del client

Molt alt
0,8
Augment del
cost ≥80.000
€
Augment del
temps ≥ 36
dies
Reducció de
la qualitat
inacceptable
per al client

Figura 21:Definició de les escales d’impacte per a la fase projecte.

L’anàlisi Qualitatiu dels Riscos és una manera rapida i econòmica d’establir prioritats per a la
planificació de la resposta als riscos, malgrat això aquest pot arribar a ser complex degut a la
naturalesa dels riscos o a la falta d’informació. Quan la incertesa davant de l’avaluació d’un risc
sigui gran, o el impacte sigui important, es procedirà a fer un anàlisi mes acurat.
5.4.1. Avaluació de la probabilitat i impacte dels riscos. Matriu de
probabilitat i impacte.
A continuació es mostra l’avaluació de la probabilitat i impacte dels riscos identificats
anteriorment, i que formen part de la matriu. Al primer apartat de l’annex 1 es dona un
registre dels riscos identificats en el qual es donen detalls explicatius de cada un dels riscos, i
es justifiquen els nivells assignats (probabilitats i impactes).
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Codi
del
risc
1.01
1.02

Probabilitat
d’ocurrència

Descripció
Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria
Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats

Impacte
Cost

Temps

Qualitat

Global

Prioritat

Mig

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Alt – 0,4

0,4

0,2

Mig

0,5

Molt Alt – 0,8

Molt Alt – 0,8

Molt Alt – 0,8

0,8

0,4

1.03

Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte

Alta

1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

0,2

0,2

1.04

Inadequada interpretació dels termes de referència

Mig

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,267

0,133

1.05

Incompatibilitat amb les normes i codis locals

Mig

0,5

Baix – 0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

0,133

0,067

1.06

Deficiències de detall en el disseny

Alt

1

Baix – 0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

0,133

0,133

1.07

Variacions inesperades en el disseny

Mig

0,5

Molt Alt – 0,8

Molt Alt – 0,8

Molt Baix – 0,05

0,55

0,55

1.08

Retards en la fase de disseny

Mig

0,5

Molt Baix – 0,05

Molt Alt – 0,8

Moderat – 0,2

0,35

0,175

1.09

Planificació del projecte inadequada

Mig

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt Baix – 0,05

0,283

0,142

1.10

Retards en la presa de decisions

Mig

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,267

0,133

1.11

Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs

Alt

1

Molt Baix – 0,05

Moderat – 0,2

Molt Baix – 0,05

0,10

0,10

1.12

Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del projecte

Mig

0,5

Alt – 0,4

Molt Baix – 0,05

Moderat – 0,2

0,217

0,108

1.13

Experiència dels membres de l’equip del projecte

Mig

0,5

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,333

0,167

1.14

Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del projecte

Mig

0,5

Alt – 0,4

Molt Alt – 0,8

Alt – 0,4

0,533

0,267

1.15

Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a l’equip del projecte

Baix

0,1

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,333

0,033

1.16

Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del projecte

Mig

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,333

0,167

1.17

Dificultats tècniques a la fase de disseny

Mig

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,333

0,167

1.18

Dificultats en el disseny d’estructures inusuals

Baix

0,1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Alt – 0,4

0,4

0,04

1.19

Gestió dels diferents permisos

Mig

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Baix – 0,1

0,233

0,117

1.20

Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir

Baix

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Baix - 0,1

0,167

0,017

1.21

Traves per a la obtenció d’informació (plans urbanístics, xarxes de subministrament)

Baix

0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

0,167

0,017

Figura 22:Matriu de probabilitat i impacte. Cas 1: Fase projecte.
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Codi
del
risc

Probabilitat
d’ocurrència

Descripció

Impacte
Cost

Temps

Qualitat

Global

Prioritat

1.22

Adequació del projecte a les diferents ordenances

Baix

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,267

0,027

1.23

Canvis en les regulacions

Baix

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Baix – 0,1

0,167

0,017

1.24

Estudi geotècnic inadequat

Mig

0,5

Alt – 0,4

Molt Alt – 0,8

Molt Alt – 0,8

0,667

0,333

1.25

Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la

Mig

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Baix – 0,1

0,233

0,117

1.26

Afectació de llocs d’interès especial

Baix

0,1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Alt – 0,4

0,333

0,033

1.27

Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del centre comercial

Mig

0,5

Baix – 0,1

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,233

0,117

1.28

Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar

Mig

0,5

Molt Baix – 0,05

Moderat – 0,2

Molt Baix – 0,05

0,1

0,05

1.29

Retard en l’adquisició del terreny a edificar

Mig

0,5

Molt Baix – 0,05

Molt Alt – 0,8

Molt Baix – 0,05

0,3

0,15

1.30

Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a reglamentació.

Baix

0,1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,333

0,033

1.31

Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a reglamentació

Mig

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Baix – 0,1

0,3

0,15

1.32

Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic conforme a reglamentació

Baix

0,1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Baix – 0,1

0,3

0,03

1.33

Falta de infraestructures de transport properes

Baix

0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,233

0,027

1.34

Falta de línies de transport públic properes

Mig

0,5

Molt Baix – 0,05

Molt Baix – 0,05

Alt – 0,4

0,167

0,083

1.35

Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la

Mig

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt Baix – 0,05

0,15

0,075

1.36

Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar

Baix

0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

Molt Baix – 0,05

0,117

0,012

1.37

Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició

Baix

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt Baix – 0,05

0,15

0,015

1.38

Dificultats per a trobar finançament

Mig

0,5

Molt Baix – 0,05

Molt Alt – 0,8

Moderat – 0,2

0,35

0,175

1.39

Augment de les taxes d’interès

Mig

0,5

Molt Alt – 0,8

Molt Baix – 0,05

Molt Baix – 0,05

0,3

0,15

Figura 23:Matriu de probabilitat i impacte. Cas 1: Fase projecte.
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5.4.2. Classificació relativa o llista de prioritats dels riscos del projecte.
A continuació s’utilitzarà la matriu de probabilitat i impacte per tal de classificar els riscos
segons la seva importància individual. La combinació de totes les probabilitats d’ocurrència
amb el impacte de cada risc sobre els objectius del projecte, ens donarà un ordre de prioritat
dels riscos analitzats. En la taula següent es poden veure els riscos classificats en grups. Els de
risc alt estan marcats de vermell i corresponen a valors de prioritat compresos entre 0,2 i 1. Els
de risc moderat estan marcats amb color taronja i corresponen a valors de prioritat compresos
entre 0,1 i 0,199. Els de risc baix estan marcats amb color verd i corresponen a valors de
prioritat compresos entre 0 i 0,099.
Aquesta classificació es realitza amb la finalitat de que el director del projecte disposi d’una
llista de prioritats per tal de centrar la seva atenció en aquells riscos de gran importància per
als objectius principals del projecte. La resposta a aquests riscos pot dur a obtenir millors
resultats finals per al projecte.
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Codi
del
risc
1.01
1.02

Probabilitat
d’ocurrència

Descripció
Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria
Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats

Impacte
Cost

Temps

Qualitat

Global

Prioritat

Mig

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Alt – 0,4

0,4

0,2

Mig

0,5

Molt Alt – 0,8

Molt Alt – 0,8

Molt Alt – 0,8

0,8

0,4

1.03

Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte

Alta

1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

0,2

0,2

1.04

Inadequada interpretació dels termes de referència

Mig

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,267

0,133

1.05

Incompatibilitat amb les normes i codis locals

Mig

0,5

Baix – 0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

0,133

0,067

1.06

Deficiències de detall en el disseny

Alt

1

Baix – 0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

0,133

0,133

1.07

Variacions inesperades en el disseny

Mig

0,5

Molt Alt – 0,8

Molt Alt – 0,8

Molt Baix – 0,05

0,55

0,55

1.08

Retards en la fase de disseny

Mig

0,5

Molt Baix – 0,05

Molt Alt – 0,8

Moderat – 0,2

0,35

0,175

1.09

Planificació del projecte inadequada

Mig

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt Baix – 0,05

0,283

0,142

1.10

Retards en la presa de decisions

Mig

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,267

0,133

1.11

Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs

Alt

1

Molt Baix – 0,05

Moderat – 0,2

Molt Baix – 0,05

0,10

0,10

1.12

Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del projecte

Mig

0,5

Alt – 0,4

Molt Baix – 0,05

Moderat – 0,2

0,217

0,108

1.13

Experiència dels membres de l’equip del projecte

Mig

0,5

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,333

0,167

1.14

Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del projecte

Mig

0,5

Alt – 0,4

Molt Alt – 0,8

Alt – 0,4

0,533

0,267

1.15

Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a l’equip del projecte

Baix

0,1

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,333

0,033

1.16

Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del projecte

Mig

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,333

0,167

1.17

Dificultats tècniques a la fase de disseny

Mig

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,333

0,167

1.18

Dificultats en el disseny d’estructures inusuals

Baix

0,1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Alt – 0,4

0,4

0,04

1.19

Gestió dels diferents permisos

Mig

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Baix – 0,1

0,233

0,117

1.20

Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir

Baix

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Baix - 0,1

0,167

0,017

1.21

Traves per a la obtenció d’informació (plans urbanístics, xarxes de subministrament)

Baix

0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

0,167

0,017

Figura 24: Llista de prioritats dels riscos del projecte. Cas 1: Fase projecte.
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Codi
del
risc
1.22

Probabilitat
d’ocurrència

Descripció

Impacte
Cost

Temps

Qualitat

Global

Prioritat

Adequació del projecte a les diferents ordenances

Baix

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,267

0,027

1.23

Canvis en les regulacions

Baix

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Baix – 0,1

0,167

0,017

1.24

Estudi geotècnic inadequat

Mig

0,5

Alt – 0,4

Molt Alt – 0,8

Molt Alt – 0,8

0,667

0,333

1.25

Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la

Mig

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Baix – 0,1

0,233

0,117

1.26

Afectació de llocs d’interès especial

Baix

0,1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Alt – 0,4

0,333

0,033

1.27

Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del centre comercial

Mig

0,5

Baix – 0,1

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,233

0,117

1.28

Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar

Mig

0,5

Molt Baix – 0,05

Moderat – 0,2

Molt Baix – 0,05

0,1

0,05

1.29

Retard en l’adquisició del terreny a edificar

Mig

0,5

Molt Baix – 0,05

Molt Alt – 0,8

Molt Baix – 0,05

0,3

0,15

1.30

Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a reglamentació.

Baix

0,1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,333

0,033

1.31

Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a reglamentació

Mig

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Baix – 0,1

0,3

0,15

1.32

Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic conforme a reglamentació

Baix

0,1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Baix – 0,1

0,3

0,03

1.33

Falta de infraestructures de transport properes

Baix

0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,233

0,027

1.34

Falta de línies de transport públic properes

Mig

0,5

Molt Baix – 0,05

Molt Baix – 0,05

Alt – 0,4

0,167

0,083

1.35

Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la

Mig

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt Baix – 0,05

0,15

0,075

1.36

Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar

Baix

0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

Molt Baix – 0,05

0,117

0,012

1.37

Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició

Baix

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt Baix – 0,05

0,15

0,015

1.38

Dificultats per a trobar finançament

Mig

0,5

Molt Baix – 0,05

Molt Alt – 0,8

Moderat – 0,2

0,35

0,175

1.39

Augment de les taxes d’interès

Mig

0,5

Molt Alt – 0,8

Molt Baix – 0,05

Molt Baix – 0,05

0,3

0,15

Figura 25: Llista de prioritats dels riscos del projecte. Cas 1: Fase projecte.
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5.4.3. Llista de riscos que necessiten d’una resposta a curt termini.
Una altre diferenciació important a realitzar pel que respecta als riscos identificats en el
projecte, és la de riscos que necessiten d’una resposta urgent.
La necessitat de resposta a curt termini no té cap mena de relació amb la prioritat obtinguda
en la matriu de probabilitat i impacte. Un risc amb baixa prioritat en la matriu pot necessitar
d’una resposta a curt termini, i un amb alta prioritat pot no necessitar-ho.
A continuació es realitzarà una llista per als riscos que requereixen resposta urgent i una altre
pels que poden ser tractats posteriorment per tal de diferenciar-los clarament.
Els riscos que necessiten una resposta urgent o a curt termini són els que apareixen a la llista
següent:
Llista de riscos de resposta urgent
Codi
del
risc
1.01
1.02
1.04
1.07
1.09
1.10
1.13
1.14
1.15
1.21
1.22
1.24
1.26
1.27
1.29
1.33
1.38
1.39

Descripció
Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria
Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats
Inadequada interpretació dels termes de referència
Variacions inesperades en el disseny
Planificació del projecte inadequada
Retards en la presa de decisions
Experiència dels membres de l’equip del projecte
Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del projecte
Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a l’equip del projecte
Traves per a la obtenció d’informació (plans urbanístics, xarxes de subministrament)
Adequació del projecte a les diferents ordenances
Estudi geotècnic inadequat
Afectació de llocs d’interès especial
Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del centre comercial
Retard en l’adquisició del terreny a edificar
Falta de infraestructures de transport properes
Dificultats per a trobar finançament
Augment de les taxes d’interès
Figura 26: Llista de riscos de resposta urgent. Cas 1: Fase projecte.

El riscos on la resposta pot ser tractada posteriorment són els que apareixen a la llista següent:
Llista de riscos on la resposta pot ser tractada posteriorment
Codi
del
risc
1.03
1.05
1.06
1.08
1.11

Descripció
Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte
Incompatibilitat amb les normes i codis locals
Deficiències de detall en el disseny
Retards en la fase de disseny
Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs
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1.12
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.23
1.25
1.28
1.30
1.31
1.32
1.34
1.35
1.36
1.37

Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del projecte
Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del projecte
Dificultats tècniques a la fase de disseny
Dificultats en el disseny d’estructures inusuals
Gestió dels diferents permisos
Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir
Canvis en les regulacions
Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la
Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar
Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a reglamentació.
Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a reglamentació
Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic conforme a
reglamentació
Falta de línies de transport públic properes
Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la
Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar
Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició
Figura 27:Llista de riscos on la resposta pot ser tractada posteriorment. Cas 1: Fase projecte.

5.5.Planificar la resposta davant els riscos.
El procés de planificar la resposta davant els riscos es realitza desprès d’haver fet l’anàlisi
qualitatiu dels riscos, y té com a objectiu principal reduir les possibles amenaces que els riscos
puguin tenir sobre els principals objectius del projecte.
En aquest procés es decidiran les estratègies que es duran a terme davant dels diferents riscos,
així com el responsable de dur-les a terme.
Les estratègies més habituals per a abordar les amenaces o els riscos que poden tenir impactes
negatius sobres els objectius del projecte són les següents:


Evitar: Evitar el risc implica caviar el pla per a la direcció del projecte amb la finalitat
d’eliminar completament l’amenaça. L’estratègia d’evasió més dràstica es la d’anular
completament el projecte. Alguns riscos que sorgeixen a les primeres etapes del
projecte poden ser evitats aclarint els requisits, obtenint informació, millorant la
comunicació o adquirint experiència.



Transferir: Transferir el risc requereix traslladar a un tercer tot o part del impacte
negatiu d’una amenaça, juntament amb la propietat de la resposta. La transferència
d’un risc només concedeix a una tercera persona la responsabilitat de la seva gestió,
en cap cas l’elimina. La transferència de la responsabilitat d’un risc és més efectiva
quan es tracta d’exposicions a riscos financers. Transferir el risc casi sempre implica el
pagament d’una prima de risc a la part que assumeix el risc. Les eines de transferència
poden ser bastant diverses i inclouen, entre d’altres, l’ús d’assegurances, garanties de
compliment, fiances, certificats de garantia, etc.



Mitigar: Mitigar el risc significa reduir a valors acceptables la probabilitat y/o el
impacte d’un escenari advers. Dur a terme accions en les primeres fases del projecte
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per a reduir la probabilitat d’ocurrència d’un risc y/o el seu impacte sobre el projecte,
sovint és més efectiu que reparar els danys desprès d’haver succeït el risc.


Acceptar: Aquesta estratègia s’adopta degut a que és molt difícil eliminar totes les
amenaces d’un projecte. Aquesta estratègia indica que l’equip del projecte ha decidit
no caviar el pla per a la direcció del projecte per a fer front a un risc, o no ha pogut
identificar cap altra estratègia de resposta adequada. L’estratègia d’acceptació pot ser
passiva o activa. L’estratègia d’acceptació activa més comuna és establir una reserva
per a contingències, que inclogui la quantitat de temps, mitjans financers o recursos
necessaris per a fer front als riscos.

A continuació es mostra una taula en la qual es proposa una recomanació per abordar
cada un dels riscos identificats anteriorment:
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Tractament i resposta de la matriu de riscos
Codi

Descripció

Prioritat

1.01

Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria

0,2

1.02

Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats

0,4

1.03

Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte

0,2

1.04

Inadequada interpretació dels termes de referència

0,133

1.05

Incompatibilitat amb les normes i codis locals

0,067

1.06

Deficiències de detall en el disseny

0,133

Recomanació
A la fase de disseny definir clarament les necessitats del projecte d’enginyeria i
arquitectura. Discutir i solucionar les possibles interaccions.
Bona comunicació entre l’equip del projecte i el client, especialment a la fase de predisseny o enginyeria bàsica.
Nomenar un responsable encarregat de revisar els dissenys proposats per l’equip del
projectes, amb la finalitat d’evitar els defectes.
Assegurar la bona comprensió dels termes fixats pel client concertant reunions
periòdiques especialment en les fases inicials del projecte.
Tenir present des de les fases inicials del projecte les normatives que seran d’aplicació,
i organitzar-les per disciplines.
Concretar amb l’empresa constructora i les diferents empreses subcontractades el
nivell de detall requerit en el disseny del projecte. Nomenar un responsable de fer que
s’acompleixi.

1.07

Variacions inesperades en el disseny

0,55

1.08

Retards en la fase de disseny

0,175

1.09

Planificació del projecte inadequada

0,142

1.10

Retards en la presa de decisions

0,133

En la fase d’enginyeria bàsica del projecte concretar clarament les necessitats i els
objectius del projecte. Preveure i planificar les possibles variacions de disseny.
Fixar objectius a curt termini durant tota la fase de disseny. Assignar recursos extra o
re assignar els existents a aquelles tasques més enrederides.
Contractar a un expert en Project Management, i fixar clarament els objectius del
projecte i el temps disponible per assolir-los.
Mantenir una comunicació fluida entre els membres de l’equip del projecte i el
director del projecte. Nomenar un encarregat de cada tasca que informi regularment
de la situació d’aquesta al director del projecte.

1.11

Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs

1.12

Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del projecte

0,1

Concertar una reunió amb els consultors externs, informar-nos del temps estimat
requerit. Deixar sempre un cert marge en el cronograma per fer aquesta tasca.
Contractar a un expert en Project Management per tal de realitzar una programació

0,108

adequada i ajustada a la realitat del projecte. Concedir un marge d’error de seguretat a
la durada total del projecte.

1.13

Experiència dels membres de l’equip del projecte

0,167

1.14

Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del projecte

0,267
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tasques, assegurant una comunicació fluida.
1.15

Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a l’equip del projecte

0,033

1.16

Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del projecte

0,167

1.17

Dificultats tècniques a la fase de disseny

0,167

1.18

Dificultats en el disseny d’estructures inusuals

0,04

1.19

Gestió dels diferents permisos

0,117

1.20

Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir

0,017

1.21

Traves per a la obtenció d’informació (plans urbanístics, xarxes de subministrament)

0,017

Intentar contractar a personal que ja ha format part de l’equip en projectes anteriors,
o buscar personal amb referències contrastades.
Nomenar un coordinador que intervingui en els conflictes entre els diferents membres
de l’equip proporcionant solucions que resolguin les diferencies.
Tenir la màxima informació sobre les tècniques que es duran a terme al llarg de la fase
de disseny del projecte, i intentar preveure les dificultats que puguin sorgir.
Assegurar que el personal contractat esta capacitat per a dur a terme el disseny del
projecte a realitzar.
Tenir coneixement dels requeriments legals i del temps necessari per a l’obtenció dels
diferents permisos. Tenir tots els documents necessaris ordenats i en regla.
Tenir clar la activitat que es vol dur a terme i obtenir informació sobre la necessitat o
no de realitzar una avaluació d’impacte ambiental.
Mantenir relacions fluides amb les diferents administracions municipals i
autonòmiques. Concretar la informació que serà necessària per a dur a terme el
projecte en les fases inicials del projecte.

1.22

Tenir present des de les fases inicials del projecte les ordenances municipals que seran

Adequació del projecte a les diferents ordenances

0,027

1.23

Canvis en les regulacions

0,017

1.24

Estudi geotècnic inadequat

0,333

1.25

Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la

0,117

Sol·licitar un estudi dels tipus de terreny que hi ha a la parcel·la a adquirir.

1.26

Afectació de llocs d’interès especial

0,033

Informar-se de les possibles afectacions de la parcel·la a adquirir.

1.27

Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del centre comercial

0,117

d’aplicació en el projecte a realitzar, i organitzar-les per disciplines.
Informar-se dels possibles canvis en regulacions que afectarien al projecte en les fases
inicials del projecte.
Encarregar l’estudi geotècnic a una empresa amb referències contrastades. Exigir un
certificat de garantia de l’estudi geotècnic realitzat.

Fer una recerca dels terrenys urbanitzables que compleixen amb els requisits mínims
per a la implantació del centre comercial. Realitzar un estudi de localització tenint en
compte totes les variables que afecten al projecte.
Tenir en compte les necessitats de terreny del projecte i veure que s’adeqüen a la
1.28

Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de reparcel·lar

0,05

parcel·la a adquirir. En cas de tenir de fer una reparcel·lació informar-se de les
normatives urbanístiques existents en el municipi.

1.29
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Retard en l’adquisició del terreny a edificar

0,15

Disposar de diverses localitzacions alternatives a la opció principal per poder donar
sortida al projecte en el cas de que les negociacions per a l’adquisició del terreny a
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edificar es retardin indefinidament o no arribin a realitzar-se.
1.30

Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a reglamentació.

0,033

1.31

Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a reglamentació

0,15

1.32

Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic conforme a reglamentació

0,03

1.33

Falta de infraestructures de transport properes

0,027

1.34

Falta de línies de transport públic properes

0,083

1.35

Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la

0,075

1.36

Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar

0,012

1.37

Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició

0,015

1.38

Dificultats per a trobar finançament

0,175

1.39

Augment de les taxes d’interès

0,15

Consultar amb la entitat competent les condicions per a la connexió amb la xarxa
publica d’aigües de la parcel·la a adquirir.
Consultar amb la companyia elèctrica les condicions per a la connexió amb la xarxa
elèctrica de la parcel·la a adquirir. Realitzar un estudi de contractació.
Consultar amb la entitat publica competent les condicions per a la connexió amb la
xarxa de sanejament públic de la parcel·la a adquirir.
Tenir en compte com a factor important en l’estudi de localització del projecte
l’existència de infraestructures de transport properes.
Tenir en compte com a factor important en l’estudi de localització del projecte
l’existència de línies de transport públic properes.
Consultar amb l’administració municipal les obligacions que porta la parcel·la a
construir.
Fer un estudi de les condicions de la parcel·la a edificar i definir com es dura a terme
l’accés.
Fer un estudi de les afectacions que poden tenir les obres en els edificis propers i fixar
mesures preventives.
Disposar de diverses fonts de finançament de manera que es redueixi el risc de falla
financera.
Preveure una partida de contingències per fer front a aquest escenari.

Figura 28:Tractament i resposta a la matriu de riscos. Cas 1: Fase projecte.
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Desprès d’haver assignat una recomanació per tal de donar tractament i resposta a cada un
dels riscos identificats en la fase projecte i de preveure un seguit de reserves per a
contingències de temps i cost, s’han d’analitzar les respostes assignades per tal de tenir en
compte possibles riscos secundaris, períodes d’aplicació i responsables de dur-les a terme.
Per tal d’incloure les respostes adoptades davant dels diferents riscos en el registre de riscos,
es procedirà a emplenar la plantilla de tractament i resposta de riscos realitzada en la
Planificació de la gestió de riscos (3.1).
A continuació es mostra la plantilla de tractament i resposta de riscos, aquesta inclou:


Codi del risc: Codi que identifica el risc.



Descripció: Breu descripció del risc a tractar.



Resposta a adoptar: Estratègia que es durà a terme per a abordar les amenaces o
els riscos del projecte (evitar, transferir, mitigar, acceptar).



Recomanació: Accions que es duran a terme per abordar les amenaces o els riscos
del projecte.



Data límit: Temps assignat per a fer el tractament i la resposta de cada risc.



Riscos residuals: Tota resposta que es pugui adoptar per abordar un risc té
associats uns riscos residuals.



Conseqüències: Les respostes adoptades davant dels riscos tenen conseqüències
directes sobre el projecte.



Responsable: Persona o grup de persones sobre la qual recau la tasca de dur a
terme el tractament davant d’un determinat risc.
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PLANTILLA DE TRACTAMENT I RESPOSTA DELS RISCOS
Projecte:

Data:

Avaluació realitzada per:
Codi del
Descripció
risc

Tipus d’avaluació:

Firma:
Resposta a
adoptar

Recomanació

Data ultima avaluació:

Data
límit

Riscos residuals

Responsable

Retards i sobre costos

10 dies

Definició incompleta de les necessitats del
projecte d’enginyeria i/o arquitectura.
Mala reputació de l’equip de projectes i fins
i tot pèrdua de confiança del client.

Coordinador del
projecte i director
del projecte

Retards i aparició de
conflictes

10 dies

Aparició de indecisions per part del client.

Coordinador del
projecte i director
del projecte

Retards i sobre costos

Durant
l’etapa
de
disseny

Responsable encarregat poc capacitat.
Errors sorgits dels canvis efectuats

Encarregat de
revisar els
dissenys

Retards i aparició de
conflictes

10 dies

Retards

5 dies

Omissió de normatives o codis importants.
Aplicació de normatives obsoletes.

Equip del projecte

Retards , sobre costos i
aparició de conflictes

Durant
l’etapa
de
disseny

Responsable poc capacitat.
Definició poc precisa del nivell de detall
requerit per a dur a terme el disseny.

Coordinador del
projecte i director
del projecte

Retards i sobre costos

10 dies

Necessitat i objectius del projecte poc
definits.

Equip del projecte
i director del

Conseqüències

A la fase de disseny definir clarament
1.01

Incongruències entre el projecte
d’arquitectura i el d’enginyeria

Evitar

les

necessitats

del

projecte

d’enginyeria i arquitectura. Discutir i

Data pròxima avaluació:

solucionar les possibles interaccions.
Bona comunicació entre l’equip del
1.02

Defectes d’adequació del disseny
del projecte als objectius marcats

Mitigar

projecte i el client, especialment a la
fase de pre-disseny o enginyeria
bàsica.
Nomenar un responsable encarregat

1.03

Petits defectes de disseny
detectats a la fase projecte

Mitigar

de revisar els dissenys proposats per
l’equip del projectes, amb la finalitat
de reduir els defectes.
Assegurar la bona comprensió dels

1.04

Inadequada interpretació dels
termes de referència

Evitar

termes fixats pel client concertant
reunions periòdiques especialment

Aparició de indecisions per part del client.

Director del
projecte

en les fases inicials del projecte.
Tenir present des de les fases inicials
1.05

Incompatibilitat amb les normes i
codis locals

Evitar

del projecte les normatives que seran
d’aplicació,

i

organitzar-les

per

disciplines.
Concretar

amb

l’empresa

constructora i les diferents empreses
1.06

Deficiències de detall en el
disseny

Mitigar

subcontractades el nivell de detall
requerit en el disseny del projecte.
Nomenar un responsable de fer que
s’acompleixi.

1.07
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Variacions inesperades en el
disseny

Mitigar

En la fase d’enginyeria bàsica del
projecte concretar clarament les

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa
necessitats

i

els

objectius

del

Variacions del disseny no previstes des de el
començament del projecte.

projecte. Preveure i planificar les

projecte

possibles variacions de disseny.
Fixar objectius a curt termini durant
Sobre costos i confusions.

Durant
l’etapa
de
disseny

Dificultat per assolir els objectius a curt
termini fixats.
Assignació incorrecte dels recursos
disponibles.

Project Manager i
Coordinador del
projecte

Sobre costos.

Durant
l’etapa
de
disseny

Project Manager poc capacitat.
Tasques no previstes al començament del
projecte.

Project Manager i
Coordinador del
projecte

Retards.

Durant
l’etapa
de
disseny

Discrepàncies entre els membres de l’equip
del projecte.
Director del projecte poc capacitat.

Encarregats de les
diferents tasques i
director del
projecte.

Retards.

5 dies

Estimacions proporcionades pels consultors
externs confoses.
Marge estimat en el cronograma inadequat.

Project Manager i
Coordinador del
projecte.

Sobre costos i retards.

10 dies

Project Manager poc capacitat.
Marge d’error de la duració total del
projecte insuficient.

Project Manager i
Coordinador del
projecte.

Retards i sobre costos.

10 dies

Procés de selecció del personal inadequat.
Poca disponibilitat de personal qualificat.

Director del
projecte,
Coordinador del
projecte i

tota la fase de disseny. Assignar
1.08

Retards en la fase de disseny

Mitigar

recursos extra o re assignar els
existents a aquelles tasques més
enrederides.
Contractar a un expert en Project

1.09

Planificació del projecte
inadequada

Evitar

Management, i fixar clarament els
objectius del projecte i el temps
disponible per assolir-los.
Mantenir una comunicació fluida
entre els membres de l’equip del
projecte i el director del projecte.

1.10

Retards en la presa de decisions

Mitigar

Nomenar un encarregat de cada tasca
que

informi

regularment

de

la

situació d’aquesta al director del
projecte.
Concertar
1.11

Errors en el temps requerit per a
la coordinació dels consultors
externs

una

reunió

amb

els

consultors externs, informar-nos del
Mitigar
Acceptar

temps
sempre

estimat
un

cert

requerit.
marge

Deixar
en

el

cronograma per fer aquesta tasca.
Contractar a un expert en Project
Management per tal de realitzar una
1.12

Penalitzacions per incompliment
dels terminis de lliurament del
projecte

Evitar

programació adequada i ajustada a la
realitat del projecte. Concedir un
marge d’error de seguretat a la
durada total del projecte.
Intentar contractar a personal que ja

1.13
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Experiència dels membres de
l’equip del projecte

Evitar

ha format part de l’equip en projectes
anteriors, o buscar personal amb
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referències contrastades.

Recursos Humans.

Nomenar un coordinador que posi en
1.14

1.15

Deficiències en la coordinació
dels diferents membres de
l’equip del projecte
Falta de disponibilitat de
directius i professionals
competents per a l’equip del
projecte

Mitigar

contacte als responsables de cada
una de les tasques, assegurant una
comunicació fluida.

Ocurrència de conflictes entre els
diferents membres de l’equip del
projecte

Durant
l’etapa
de
disseny

Intentar contractar a personal que ja
Mitigar

ha format part de l’equip en projectes
anteriors, o buscar personal amb

Coordinador del projecte poc capacitat.
Aparició de conflictes entre els
responsables de les diferents tasques.
Nul·la disponibilitat de personal qualificat.
Contractació de personal poc qualificat o
amb poca experiència.

un

coordinador

diferents

membres

proporcionant

de

solucions

Director del
projecte i
Recursos Humans.

10 dies

Sobre costos i retards.

Durant
l’etapa
de
disseny

Coordinador del projecte poc capacitat.
Impossibilitat de resoldre els conflictes.

Director del
projecte i
Coordinador del
projecte.

Sobre costos i retards.

10 dies

Impossibilitat de trobar informació sobre
una tècnica de disseny determinada.
Aparició de dificultats no previstes.

Coordinador del
projecte,
encarregats de les
diferents tasques.

Retards.

5 dies

Procés de selecció del personal inadequat.
Poca disponibilitat de personal qualificat.

Director del
projecte i
Recursos Humans.

Retards i sobre costos.

5 dies

Poca experiència alhora de realitzar les
gestions dels diferents permisos.
Omissió de documents importants.
Deixar de banda altres tasques importants.

Coordinador del
projecte i
administració.

Retards, sobre costos i
possibles complicacions
en el disseny.

5 dies

Errors en la definició de l’activitat que es
dura a terme, dificultats per classificar-la.

Coordinador del
projecte i
administració.

Retards i sobre costos.

10 dies

Errors alhora de definir la informació
necessària per a dur a terme el projecte.

Director del
projecte i

que

intervingui en els conflictes entre els
Mitigar

Coordinador del
projecte.

Sobre costos i retards.

referències contrastades.
Nomenar

1.16

Sobre costos i aparició de
conflictes.

l’equip
que

resolguin les diferencies.
Tenir la màxima informació sobre les
tècniques que es duran a terme al
1.17

Dificultats tècniques a la fase de
disseny

Mitigar

llarg de la fase de disseny del
projecte, i intentar preveure les
dificultats que puguin sorgir.
Assegurar que el personal contractat

1.18

Dificultats en el disseny
d’estructures inusuals

Evitar

esta capacitat per a dur a terme el
disseny del projecte a realitzar.
Tenir coneixement dels requeriments
legals i del temps necessari per a

1.19

Gestió dels diferents permisos

Evitar

l’obtenció dels diferents permisos.
Tenir tots els documents necessaris
ordenats i en regla.
Tenir clar la activitat que es vol dur a

1.20

1.21
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Necessitat d’avaluació d’impacte
ambiental i dificultats que puguin
sorgir
Traves per a la obtenció
d’informació (plans urbanístics,

Acceptar

terme i obtenir informació sobre la
necessitat o no de realitzar una
avaluació d’impacte ambiental.

Evitar

Mantenir relacions fluides amb les
diferents administracions municipals i

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa
xarxes de subministrament)

autonòmiques.

Concretar

la

Deixar de banda altres tasques importants.

informació que serà necessària per a

Coordinador del
projecte.

dur a terme el projecte en les fases
inicials del projecte.
Tenir present des de les fases inicials
del
1.22

Adequació del projecte a les
diferents ordenances

Evitar

projecte

les

Retards i sobre costos.

5 dies

Omissió d’ordenances importants
d’aplicació en el projecte.
Aplicació d’ordenances obsoletes.

Coordinador del
projecte i
responsables e les
diferents tasques.

Retards, sobre costos i
confusions.

5 dies

Escassa o confosa informació disponible.
Omissió de canvis importants en alguna
regulació.

Coordinador del
projecte i
administració.

5 dies

Errors en l’estudi geotècnic.
Problemes legals en les garanties del
certificats.

Director del
projecte i
Coordinador del
projecte.

ordenances

municipals que seran d’aplicació en el
projecte a realitzar, i organitzar-les
per disciplines.
Informar-se dels possibles canvis en

1.23

Canvis en les regulacions

Mitigar

regulacions que afectarien al projecte
en les fases inicials del projecte.
Encarregar l’estudi geotècnic a una
empresa

1.24

Estudi geotècnic inadequat

Transferir

amb

referències

contrastades. Exigir un certificat de
garantia

de

l’estudi

Sobre costos.

geotècnic

realitzat.
Sol·licitar un estudi dels tipus de
1.25

Variació dels tipus de terreny
existents en la parcel·la

Acceptar

terreny que hi ha a la parcel·la a

1.26

Afectació de llocs d’interès
especial

Sobre costos i retards.

5 dies

Errors en l’estudi sol·licitat.

Sobre costos i retards.

5 dies

Informació confosa sobre les afectacions de
les parcel·les.

Sobre costos i retards.

10 dies

Poca disponibilitat d’adquisició de terrenys
que compleixin amb els requisits mínims.
Estudi de localització inadequat.

Coordinador del
projecte i
administració.

Sobre costos i retards.

5 dies

Errors en la apreciació de les normatives
urbanístiques del municipi.

Coordinador del
projecte i

adquirir.
Informar-se
Evitar

de

les

possibles

afectacions de la parcel·la a adquirir.

Fer

una

recerca

dels

Director del
projecte i
Coordinador del
projecte.
Director del
projecte,
Coordinador del
projecte i
administració.

terrenys

urbanitzables que compleixen amb
1.27

Dificultat per a trobar la
localització idònia per a la
realització del centre comercial

els
Mitigar

requisits

mínims

per

a

la

implantació del centre comercial.
Realitzar un estudi de localització
tenint en compte totes les variables
que afecten al projecte.

1.28
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Adequació de les necessitats de
terreny i de la parcel·la.

Acceptar

Tenir en compte les necessitats de
terreny del projecte i veure que
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Necessitat de reparcel·lar

s’adeqüen a la parcel·la a adquirir. En

administració.

cas de tenir de fer una reparcel·lació
informar-se

de

urbanístiques

les

existents

normatives
en

el

municipi.
Disposar de diverses localitzacions
alternatives a la opció principal per
poder donar sortida al projecte en el
1.29

Retard en l’adquisició del terreny
a edificar

Mitigar

cas de que les negociacions per a

Coordinador del
projecte i
responsables de
les diferents
tasques.

Retards i confusions.

5 dies

Impossibilitat de trobar localitzacions
alternatives de característiques semblants.

Retards i confusions.

5 dies

Informació confosa o incerta proporcionada
per l’entitat competent.

Coordinador del
projecte i
administració.

Retards, sobre costos i
conflictes d’interès.

10 dies

Informació confosa o incerta proporcionada
per la companyia elèctrica.
Estudi de contractació inadequat.

Coordinador del
projecte i
administració.

Retards i confusions.

5 dies

Informació confosa o incerta proporcionada
per l’entitat competent.

Coordinador del
projecte i
administració.

Retards.

5 dies

Major importància d’altres aspectes en
l’estudi de localització.

Coordinador del
projecte i
administració.

Retards.

5 dies

Major importància d’altres aspectes en
l’estudi de localització.

Coordinador del
projecte i
administració.

l’adquisició del terreny a edificar es
retardin indefinidament o no arribin a
realitzar-se.
Consultar amb la entitat competent

1.30

Dificultat per a la connexió amb
la xarxa publica d’aigües
conforme a reglamentació.

Acceptar

les condicions per a la connexió amb
la xarxa publica d’aigües de la
parcel·la a adquirir.
Consultar amb la companyia elèctrica

1.31

Dificultat per a la connexió amb
la xarxa elèctrica conforme a
reglamentació

les condicions per a la connexió amb
Acceptar

la xarxa elèctrica de la parcel·la a
adquirir. Realitzar un estudi de
contractació.
Consultar amb la entitat publica

1.32

Dificultat per a la connexió amb
la xarxa de sanejament públic
conforme a reglamentació

Acceptar

competent les condicions per a la
connexió amb la xarxa de sanejament
públic de la parcel·la a adquirir.
Tenir en compte com a factor
important en l’estudi de localització

1.33

Falta de infraestructures de
transport properes

Mitigar

del

projecte

infraestructures

l’existència
de

de

transport

properes.
Tenir en compte com a factor
1.34
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Falta de línies de transport públic
properes

Mitigar

important en l’estudi de localització
del projecte l’existència de línies de
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transport públic properes.
Consultar
1.35

1.36

1.37

Necessitat d’urbanitzar les
rodalies de la parcel·la

Acceptar

Necessitat de treballs
provisionals per accedir a la
parcel·la a edificar

Acceptar

Efecte d’edificis existents,
necessitat de protecció o de
demolició

1.38

Augment de les taxes d’interès

Retards i possibles
confusions.

5 dies

Informació incerta proporcionada per
l’administració.

Coordinador del
projecte i
administració.

Retards i sobre costos.

5 dies

Errors en l’estudi realitzat.

Responsables de
les diferents
tasques.

Retards i sobre costos.

5 dies

Errors en l’estudi realitzat.
Mesures preventives fixades insuficients.

Coordinador del
projecte i
administració.

Retards, paralització total
del projecte i
penalitzacions per no
complir els terminis
pactats

15 dies

Dificultat per a trobar finançament
alternatiu.
Poca solvència de les fonts alternatives de
finançament.

Director del
projecte i
administració.

Sobre costos.

5 dies

Estimacions incorrectes alhora de preveure
la partida necessària.

Director del
projecte i
administració.

Fer un estudi de les condicions de la
parcel·la a edificar i definir com es
dura a terme l’accés.
Fer un estudi de les afectacions que
Mitigar

poden tenir les obres en els edificis
propers i fixar mesures preventives.

Mitigar

Acceptar

de

diverses

fonts

de

finançament de manera que es
redueixi el risc de falla financera.
Preveure

1.39

l’administració

parcel·la a construir.

Disposar
Dificultats per a trobar
finançament

amb

municipal les obligacions que porta la

una

partida

de

contingències per fer front a aquest
escenari.

Figura 29: Plantilla de tractament i resposta dels riscos. Cas 1: Fase projecte.

62

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa

CAPÍTOL 6 – ANÀLISI DE RISCOS DE LA IMPLANTACIÓ D’UN
CENTRE COMERCIAL A LA CIUTAT DE TERRASSA. CAS 2:
FASE EXECUCIÓ.
En aquest apartat s’identificaran, es valoraran i es tractaran els riscos que poden sorgir en la
fase de construcció del centre comercial. Aquest cas s’ha plantejat com un cas totalment aïllat
del cas 1 que fa referència als riscos en fase projecte, per tant, no es considera que s’hagi
donat resposta i tractament als riscos del cas 1.
El primer pas per a la correcte realització de la gestió de riscos d’aquest escenari és el de la
identificació de riscos.
En aquest procés es determinaran els riscos que poden afectar al projecte en l’escenari
proposat, i es documentaran les seves característiques.
Les persones que participaran en la identificació de riscos seran les següents:


El director del projecte.



Els membres de l’equip del projecte.



L’equip de gestió de riscos.



Els clients.



Consultors externs a l’equip de projectes.



Interessats i experts en la gestió de riscos.

Malgrat aquestes són les persones clau en la identificació dels riscos del projecte, es fomentarà
la identificació de riscos del projecte per part de tot el personal implicat en aquest.
Per tal de recopilar informació amb la finalitat de realitzar la identificació dels riscos es
procedirà a utilitzar la eina o tècnica de la pluja d’idees. La finalitat d’aquesta eina és la de
proporcionar una llista completa dels riscos del projecte. Posteriorment els riscos seran
identificats i categoritzats segons la seva tipologia, i finalment es procedirà a la seva definició.

6.1. Pluja d’idees.
Cal destacar que a la pluja d’idees que es realitza a continuació nomes es tindran en compte
els riscos que puguin sorgir en la fase projecte, els riscos de la fase de construcció i posta en
marxa seran objecte d’estudi en casos posteriors.
A continuació es procedeix a la pluja d’idees, es proposen unes temàtiques per tal d’organitzar
millor els riscos que es vagin identificant.


Gerència:
o

Escassetat de finançament:
 Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte.
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 Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte.
 Falles financeres.
o

Dependencies del projecte:
 Grups de pressió, protestes locals.
 Canvis en les regulacions laborals.
 Terrorisme.
 Efecte d’edificis existents, possibles danys.
 Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball.
 Canvis en els impostos.
 Inflació.
 Disputes laborals.

o

Falta de recursos:
 Disponibilitat de materials d’obra.
 Disponibilitat de ma d’obra qualificada.
 Disponibilitat de maquinaria.
 Restriccions d’hores de treball.
 Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la
contractació.
 Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties.



Departament execució d’obres:
o

Falta de planificació:
 Retards en el tancament de contractes.
 Retards en el pagament sobre contracte.
 Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent.
 Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres.

o

Falta de control:
 Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en
l’obra.
 Contaminació atmosfèrica apreciable deguda a les activitats en l’obra.
 Contaminació d’aqüífers deguda a les activitats en l’obra.
 Tractament o deposició inadequada dels residus de construcció.
 Productivitat en el treball insuficient.
 Canvis no previstos en les tasques a realitzar.
 Utilització de materials defectuosos en la obra.
 Robatoris de material per part dels treballadors.
 Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra.
 Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra.
 Defectes latents.
 Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes.
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o

Problemes de comunicació:
 Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra.
 Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte
per part del contractista.
 Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra.

o

Estimació de recursos:
 Estimacions del cost dels materials inadequades.
 Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents
tasques.
 Valoració de costos incompleta o inexacte.
 Estimació inadequada de la maquinaria necessària.
 Estimació inadequada de la ma d’obra necessària.

o

Contractistes i subcontractistes:
 Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de
coordinació.
 Falta de solvència del contractistes.
 Retards deguts als contractistes.
 Retards deguts als subcontractistes.
 Deteriorament de tasques realitzades anteriorment.

o

Proveïdors:
 Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra.
 Partides de materials amb qualitat inferior a la contractada.
 Partides de materials parcial o totalment defectuoses.
 Incapacitat per aprovisionar el material contractat.
 Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat.

o

Seguretat en l’obra:
 Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la
obra.
 Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de
l’edifici.
 Caigudes del personal des de alçada.
 Caiguda d’objectes o de carregues suspeses.
 Accidents relacionats amb els andamis.
 Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats.
 Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de
combustió.
 Mort d’operaris o treballadors.
 Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles.
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 Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre
material.
 Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals.
 Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació.
 Caiguda dels operaris a dins les rases.
 Ambient excessivament sorollós.
 Accidents deguts a contactes amb aparells elèctrics mal aïllats.
 Lesions per contacte amb conductors elèctrics mal aïllats o malmesos.
 Lesions per contacte amb elements elèctrics amb tensió.
 Accident per contacte amb serres circulars.
 Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades.
 Intoxicacions degudes a la inhalació dels gasos produïts per les
soldadures.
 Incendis.
 Explosió de materials inflamables (combustibles per maquinaria,
ampolles de gasos liquats ...).
o

Esdeveniments naturals:
 Climatologia adversa.
 Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts
vents...).



Departament de projectes:
o

Errors en projectes anteriors:
 Disseny defectuós.
 Fallida o col·lapse de les estructures.
 Adquisició tardana del terreny a edificar.
 Possibilitat de trobar terra contaminada.
 Errors en els estudis geotècnics.
 Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a
edificar.

Una vegada s’ha realitzat la pluja d’idees es procedeix a fer una Estructura de Desglossament
del Risc (RBS) per tal d’organitzar jeràrquicament els riscos identificats anteriorment. Els riscos
seran categoritzats segons la seva tipologia i es refinaran les seves definicions.
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6.2. Estructura de Desglossament del Risc.
A continuació es pot veure l’Estructura de Desglossament del Risc distribuïda en quatre nivells i
en format taula.
Nivell 0
Riscos

Nivell 1
Gerència

Nivell 2
Escassetat de
finançament

Dependencies del
projecte

Falta de recursos

Departament
execució
d’obres

Falta de
planificació

Falta de control

Problemes de
comunicació

Estimació de
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Nivell 3
Dificultat per a trobar fonts de finançament per
al projecte
Dificultat per a fer front els pagaments corrents
del projecte
Grups de pressió, protestes locals
Canvis en les regulacions laborals
Efecte d’edificis existents, possibles danys
Necessitat de treballs provisionals per accedir
al lloc de treball
Inflació
Disputes laborals
Disponibilitat de materials d’obra
Disponibilitat de ma d’obra qualificada
Disponibilitat de maquinaria
Restriccions d’hores de treball
Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats,
dificultat per a la contractació
Dificultats per a la contractació d’un
contractista amb garanties
Retards en el tancament de contractes
Planificació de la fase de construcció
inadequada o inexistent
Penalitzacions per excedir els terminis
d’entrega de les obres
Contaminació acústica, excedir els valors llindar
de soroll permesos en l’obra
Tractament o deposició inadequada dels
residus de construcció
Productivitat en el treball insuficient
Canvis no previstos en les tasques a realitzar
Utilització de materials defectuosos en la obra
Robatoris o actes vandàlics comesos per
persones alienes a la obra
Riscos a terceres persones per accés no permès
a la obra
Defectes latents
Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat
fixada en els contractes
Coordinació insuficient entre els diferents
actors de l’obra
Errors originats per una mala interpretació dels
termes del projecte per part del contractista
Coordinació errònia o insuficient dels recursos
logístics en l’obra
Estimacions del cost dels materials
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recursos

Contractistes i
subcontractistes

Proveïdors

Seguretat en
l’obra
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inadequades
Estimacions errònies del temps requerit per a
realitzar les diferents tasques
Valoració de costos incompleta o inexacte
Estimació inadequada de la maquinaria
necessària
Estimació inadequada de la ma d’obra
necessària
Disputes entre els diferents subcontractistes
degut a problemes de coordinació
Falta de liquides dels contractistes
Retards deguts als contractistes
Retards deguts als subcontractistes
Deteriorament de tasques realitzades
anteriorment
Retards en l’aprovisionament dels materials de
l’obra
Partides de materials defectuoses o de qualitat
inferior a la contractada
Poca disponibilitat de material per part del
proveïdor contractat
Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del
proveïdor contractat
Atropellaments de personal per part de la
maquinaria present a la obra
Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o
amb l’estructura de l’edifici
Caigudes del personal des de alçada
Caiguda d’objectes o de carregues suspeses
Accidents relacionats amb els andamis
Dermatosi per contacte amb el ciment durant
els formigonats
Intoxicació pels gasos produïts pel
funcionament dels motors de combustió
Mort d’operaris o treballadors
Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles
Ferides i talls provocats per la manipulació de la
ferralla o altre material
Lesions provocades pel trencament o fallida
dels encofrats o puntals
Esllavissaments de terra durant els treballs
d’excavació
Caiguda dels operaris a dins les rases
Accidents deguts a contactes amb aparells o
conductors elèctrics mal aïllats
Accident per contacte amb serres circulars
Accidents deguts a treballs amb projeccions o
esquitxades
Incendis, explosió de materials inflamables
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Esdeveniments
naturals
Departament
de projectes

Errors en
projectes
anteriors

(combustibles per maquinaria, ampolles de
gasos liquats, ...)
Climatologia adversa
Esdeveniments de força major (terratrèmols,
inundacions, forts vents...)
Disseny defectuós
Fallida o col·lapse de les estructures
Omissió de restes arqueològiques o
romàniques a la parcel·la a edificar

Figura 30:Estructura de Desglossament del Risc en format taula. Cas 2: Fase execució.

6.3. Registre de riscos.
El registre de riscos inicialment es nodreix de la informació facilitada pel procés Identificar els
Riscos, malgrat això, a mesura que transcorren els altres processos de gestió de riscos aquest
va incrementant el nivell i el tipus d’informació que conté.
És per el motiu anterior pel qual en aquest apartat es mostrarà el registre de riscos simplificat
de la matriu. En aquest s’assignarà a cada risc un numero de registre per tal de poder-lo
identificar, a més d’afegir també una breu descripció del risc.
Serà en l’annex 1 del projecte on es realitzarà un registre de riscos més elaborat, que constarà
bàsicament de una llista dels riscos identificats amb les descripcions, impactes i efectes
corresponents, i d’una llista de respostes potencials.
A continuació es mostra el registre de riscos de la matriu:
IDENTIFICACIÓ DEL RISC
Codi
Descripció
del risc
2.01 Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte.
2.02

Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte.

2.03

Grups de pressió, protestes locals.

2.04

Canvis en les regulacions laborals.

2.05

Efecte d’edificis existents, possibles danys.

2.06

Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball.

2.07

Inflació.

2.08

Disputes laborals.

2.09

Disponibilitat de materials d’obra.

2.10

Disponibilitat de ma d’obra qualificada.

2.11

Disponibilitat de maquinaria.

2.12

Restriccions d’hores de treball.

2.13

Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la contractació.

2.14

Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties.

2.15

Retards en el tancament de contractes

2.16

Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent
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2.17

Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres

2.18

Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en l’obra

2.19

Productivitat en el treball insuficient

2.20

Canvis no previstos en les tasques a realitzar

2.21

Utilització de materials defectuosos en la obra

2.22

Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra

2.23

Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra

2.24

Defectes latents

2.25

Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes

2.26

2.28

Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra
Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte per part del
contractista
Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra

2.29

Estimacions del cost dels materials inadequades

2.30

Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents tasques

2.31

Estimació inadequada de la maquinaria necessària

2.32

Estimació inadequada de la ma d’obra necessària

2.33

Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de coordinació

2.34

Falta de liquides dels contractistes

2.35

Retards deguts als contractistes

2.36

Deteriorament de tasques realitzades anteriorment

2.37

Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra

2.38

Partides de materials defectuoses o de qualitat inferior a la contractada

2.39

Poca disponibilitat de material per part del proveïdor contractat

2.40

Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat

2.41

Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la obra

2.42

Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de l’edifici

2.43

Caigudes del personal des de alçada

2.44

Caiguda d’objectes o de carregues suspeses

2.45

Accidents relacionats amb els andamis

2.46

Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats

2.47

Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de combustió

2.48

Mort d’operaris o treballadors

2.49

Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles

2.50

Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre material

2.51

Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals

2.52

Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació

2.53

Caiguda dels operaris a dins les rases

2.54

Accidents deguts a contactes amb aparells o conductors elèctrics mal aïllats.

2.55

Accident per contacte amb serres circulars

2.56

Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades

2.57

Incendis, explosió de materials inflamables (combustibles per maquinaria, ampolles de

2.27
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gasos liquats, ...)
2.58

Climatologia adversa

2.59

Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts vents...)

2.60

Disseny defectuós

2.61

Fallida o col·lapse de les estructures

2.62

Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a edificar

2.63

Tractament o deposició inadequada dels residus de construcció
Figura 31:Taula d’identificació dels riscos. Cas 2: Fase execució.

6.4. Anàlisi qualitatiu dels riscos.
En aquest apartat del projecte es realitzarà un anàlisis qualitatiu dels riscos, tot avaluant la
probabilitat d’ocurrència i el impacte dels diferents riscos identificats anteriorment. La finalitat
principal d’aquest procés és la de prioritzar els riscos per tal de realitzar anàlisis o accions
posteriors i treure’n conclusions.
Per tal de reduir l’efecte de parcialitats en la avaluació dels riscos identificats, s’utilitzaran els
nivells de probabilitat i impacte definits anteriorment en el projecte (apartat 3.1.3.6). Pel que
fa a la probabilitat es diferencien tres nivells diferents: Alt (1), Mig (0,5) i Baix (0,1). Els nivells
d’impacte definits són els següents: Molt baix (0,05), Baix (0,1), Moderat (0,2), Alt (0,4), Molt
alt (0,8).
Tenint en compte que el pressupost per a la fase de construcció es de 6.000.000 € i la
programació preveu una durada total de 24 mesos, si apliquem els nivells d’impacte definits
anteriorment a el cas que ens ocupa obtenim les següents dades:

Objectiu del
projecte
Cost

Temps

Qualitat

Definició de les escales d’impacte del projecte
Molt baix
Baix
Moderat
Alt
0,05
0,1
0,2
0,4
Augment de
Augment de
Augment de Augment del
entre
entre
cost
cost ≤
600.000 –
1.200.000 –
insignificant
600.000€
1.200.000 €
2.400.000 €
Augment de Augment del Augment del Augment del
temps
temps ≤ 36
temps entre
temps entre
insignificant
dies
36 – 72 dies 72 – 144 dies
Nomes les
La reducció
Degradació
Degradació
aplicacions
de la qualitat
de la qualitat
de la qualitat molt exigents
requereix
no
baixa
es veuen
l’aprovació
perceptible
afectades
del client

Molt alt
0,8
Augment del
cost
≥2.400.000 €
Augment del
temps ≥ 144
dies
Reducció de
la qualitat
inacceptable
per al client

Figura 32:Definició de les escales d’impacte per a la fase d’execució.

L’anàlisi qualitatiu dels riscos és una manera rapida i econòmica d’establir prioritats per a la
planificació de la resposta als riscos, malgrat això aquest pot arribar a ser complex degut a la
naturalesa dels riscos o a la falta d’informació. Quan la incertesa davant de l’avaluació d’un risc
sigui gran, o el impacte sigui important, es procedirà a fer un anàlisi més acurat.
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6.4.1. Avaluació de la probabilitat i impacte dels riscos. Matriu de
probabilitat i impacte.
A continuació es mostra l’avaluació de la probabilitat i impacte dels riscos identificats
anteriorment, i que formen part de la matriu. Al primer apartat de l’annex 1 es dona un
registre dels riscos identificats en el qual es donen detalls explicatius de cada un dels riscos, i
es justifiquen els nivells assignats (probabilitats i impactes).
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Codi
del
risc

Probabilitat
d’ocurrència

Descripció

Impacte
Cost

Temps

Qualitat

Global

Prioritat

2.01

Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte.

Alta

1

Molt baix – 0,05

Molt Alt – 0,8

Moderat – 0,2

0,35

0,35

2.02

Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte.

Mitja

0,5

Molt baix – 0,05

Baix – 0,1

Alt – 0,4

0,183

0,092

2.03

Grups de pressió, protestes locals.

Baixa

0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,233

0,023

2.04

Canvis en les regulacions laborals.

Baixa

0,1

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

0,1

0,01

2.05

Efecte d’edificis existents, possibles danys.

Mitja

0,5

Molt Alt – 0,8

Molt baix – 0,05

Alt – 0,4

0,417

0,208

2.06

Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball.

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,075

2.07

Inflació.

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

0,167

0,017

2.08

Disputes laborals.

Baixa

0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

0,167

0,017

2.09

Disponibilitat de materials d’obra.

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,217

0,108

2.10

Disponibilitat de ma d’obra qualificada.

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,267

0,133

2.11

Disponibilitat de maquinaria.

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,217

0,108

2.12

Restriccions d’hores de treball.

Mitja

0,5

Molt baix – 0,05

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,1

0,05

2.13

Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la contractació.

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Alt – 0,4

0,4

0,04

2.14

Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties.

Alta

1

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

Alt – 0,4

0,217

0,217

2.15

Retards en el tancament de contractes

Alta

1

Molt baix – 0,05

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,167

0,167

2.16

Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Molt alt – 0,8

Molt baix – 0,05

0,35

0,175

2.17

Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

0,167

0,08

2.18

Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en l’obra

Alta

1

Baix – 0,1

Molt baix – 0,05

Moderat – 0,2

0,117

0,117

2.19

Productivitat en el treball insuficient

Alta

1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,283

2.20

Canvis no previstos en les tasques a realitzar

Alta

1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,15

2.21

Utilització de materials defectuosos en la obra

Mitja

0,5

Molt alt – 0,8

Alt – 0,4

Molt alt – 0,8

0,667

0,333

2.22

Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra

Alta

1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,217

0,217

Figura 33:Matriu de probabilitat i impacte. Cas 2: Fase execució.
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Codi
del
risc

Probabilitat
d’ocurrència

Descripció

Impacte
Cost

Temps

Qualitat

Global

Prioritat

2.23

Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,217

0,108

2.24

Defectes latents

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,267

0,133

2.25

Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

0,167

0,083

2.26

Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra

Alta

1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,267

0,267

2.27

Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte per part del contractista

Mitja

0,5

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,233

0,117

2.28

Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,142

2.29

Estimacions del cost dels materials inadequades

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

0,167

0,017

2.30

Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents tasques

Mitja

0,5

Molt baix – 0,05

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,1

0,05

2.31

Estimació inadequada de la maquinaria necessària

Baixa

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,015

2.32

Estimació inadequada de la ma d’obra necessària

Baixa

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,015

2.33

Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de coordinació

Mitja

0,5

Molt baix – 0,05

Alt – 0,4

Alt – 0,4

0,283

0,142

2.34

Falta de liquides dels contractistes

Alta

1

Molt baix – 0,05

Molt alt – 0,8

Moderat – 0,2

0,35

0,35

2.35

Retards deguts als contractistes

Mitja

0,5

Molt baix – 0,05

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,167

0,083

2.36

Deteriorament de tasques realitzades anteriorment

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,267

0,133

2.37

Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra

Baixa

0,1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,217

0,022

2.38

Partides de materials defectuoses o de qualitat inferior a la contractada

Mitja

0,5

Molt alt – 0,8

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,467

0,233

2.39

Poca disponibilitat de material per part del proveïdor contractat

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Molt alt – 0,8

Molt baix – 0,05

0,417

0,042

2.40

Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Molt alt – 0,8

Molt baix – 0,05

0,417

0,208

2.41

Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la obra

Baixa

0,1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,217

0,022

2.42

Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de l’edifici

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,028

2.43

Caigudes del personal des de alçada

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,142

2.44

Caiguda d’objectes o de carregues suspeses

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,075

Figura 34:Matriu de probabilitat i impacte. Cas 2: Fase execució.
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Codi
del
risc

Probabilitat
d’ocurrència

Descripció

Impacte
Cost

Temps

Qualitat

Global

Prioritat

2.45

Accidents relacionats amb els andamis

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,142

2.46

Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats

Baixa

0,1

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

0,05

0,005

2.47

Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de combustió

Baixa

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,015

2.48

Mort d’operaris o treballadors

Baixa

0,1

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

Moderat – 0,2

0,6

0,06

2.49

Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,075

2.50

Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre material

Alta

1

Baix – 0,1

Baix – 0,1

Molt baix – 0,05

0,083

0,083

2.51

Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,028

2.52

Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,142

2.53

Caiguda dels operaris a dins les rases

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,075

2.54

Accidents deguts a contactes amb aparells o conductors elèctrics mal aïllats.

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,075

2.55

Accident per contacte amb serres circulars

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,217

0,022

2.56

Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades

Mitja

0,5

Baix – 0,1

Baix – 0,1

Molt baix – 0,05

0,083

0,042

2.57

Incendis, explosió de materials inflamables (combustibles per maquinaria, ampolles de gasos
liquats, ...)

Baixa

0,1

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

0,8

0,08

2.58

Climatologia adversa

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Molt alt – 0,8

Molt baix – 0,05

0,417

0,208

2.59

Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts vents...)

Baixa

0,1

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

0,8

0,08

2.60

Disseny defectuós

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Molt alt – 0,8

Moderat – 0,2

0,467

0,047

2.61

Fallida o col·lapse de les estructures

Baixa

0,1

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

0,8

0,08

2.62

Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a edificar

Baixa

0,1

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

Molt baix – 0,05

0,55

0,055

2.63

Tractament o deposició inadequada dels residus de construcció

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

Moderat – 0,2

0,217

0,108

Figura 35:Matriu de probabilitat i impacte. Cas 2: Fase execució.
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6.4.2. Classificació relativa o llista de prioritats dels riscos del projecte.
A continuació s’utilitzarà la matriu de probabilitat i impacte per tal de classificar els riscos
segons la seva importància individual. La combinació de totes les probabilitats d’ocurrència
amb el impacte de cada risc sobre els objectius del projecte, ens donarà un ordre de prioritat
dels riscos analitzats. En la taula següent es poden veure els riscos classificats en grups. Els de
risc alt estan marcats de vermell i corresponen a valors de prioritat compresos entre 0,2 i 1. Els
de risc moderat estan marcats amb color taronja i corresponen a valors de prioritat compresos
entre 0,1 i 0,199. Els de risc baix estan marcats amb color verd i corresponen a valors de
prioritat compresos entre 0 i 0,099.
Aquesta classificació es realitza amb la finalitat de que el director del projecte disposi d’una
llista de prioritats per tal de centrar la seva atenció en aquells riscos de gran importància per
als objectius principals del projecte. La resposta a aquests riscos pot dur a obtenir millors
resultats finals per al projecte.

76

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa

Codi
del
risc

Probabilitat
d’ocurrència

Descripció

Impacte
Cost

Temps

Qualitat

Global

Prioritat

2.01

Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte.

Alta

1

Molt baix – 0,05

Molt Alt – 0,8

Moderat – 0,2

0,35

0,35

2.02

Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte.

Mitja

0,5

Molt baix – 0,05

Baix – 0,1

Alt – 0,4

0,183

0,092

2.03

Grups de pressió, protestes locals.

Baixa

0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,233

0,023

2.04

Canvis en les regulacions laborals.

Baixa

0,1

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

0,1

0,01

2.05

Efecte d’edificis existents, possibles danys.

Mitja

0,5

Molt Alt – 0,8

Molt baix – 0,05

Alt – 0,4

0,417

0,208

2.06

Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball.

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,075

2.07

Inflació.

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

0,167

0,017

2.08

Disputes laborals.

Baixa

0,1

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

0,167

0,017

2.09

Disponibilitat de materials d’obra.

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,217

0,108

2.10

Disponibilitat de ma d’obra qualificada.

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,267

0,133

2.11

Disponibilitat de maquinaria.

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,217

0,108

2.12

Restriccions d’hores de treball.

Mitja

0,5

Molt baix – 0,05

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,1

0,05

2.13

Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la contractació.

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Alt – 0,4

0,4

0,04

2.14

Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties.

Alta

1

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

Alt – 0,4

0,217

0,217

2.15

Retards en el tancament de contractes

Alta

1

Molt baix – 0,05

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,167

0,167

2.16

Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Molt alt – 0,8

Molt baix – 0,05

0,35

0,175

2.17

Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

0,167

0,08

2.18

Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en l’obra

Alta

1

Baix – 0,1

Molt baix – 0,05

Moderat – 0,2

0,117

0,117

2.19

Productivitat en el treball insuficient

Alta

1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,283

2.20

Canvis no previstos en les tasques a realitzar

Alta

1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,15

2.21

Utilització de materials defectuosos en la obra

Mitja

0,5

Molt alt – 0,8

Alt – 0,4

Molt alt – 0,8

0,667

0,333

2.22

Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra

Alta

1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,217

0,217

Figura 36:Llista de prioritats dels riscos del projecte. Cas 2: Fase execució.
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Codi
del
risc

Probabilitat
d’ocurrència

Descripció

Impacte
Cost

Temps

Qualitat

Global

Prioritat

2.23

Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,217

0,108

2.24

Defectes latents

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,267

0,133

2.25

Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

0,167

0,083

2.26

Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra

Alta

1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,267

0,267

2.27

Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte per part del contractista

Mitja

0,5

Baix – 0,1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,233

0,117

2.28

Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,142

2.29

Estimacions del cost dels materials inadequades

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

0,167

0,017

2.30

Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents tasques

Mitja

0,5

Molt baix – 0,05

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,1

0,05

2.31

Estimació inadequada de la maquinaria necessària

Baixa

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,015

2.32

Estimació inadequada de la ma d’obra necessària

Baixa

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,015

2.33

Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de coordinació

Mitja

0,5

Molt baix – 0,05

Alt – 0,4

Alt – 0,4

0,283

0,142

2.34

Falta de liquides dels contractistes

Alta

1

Molt baix – 0,05

Molt alt – 0,8

Moderat – 0,2

0,35

0,35

2.35

Retards deguts als contractistes

Mitja

0,5

Molt baix – 0,05

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,167

0,083

2.36

Deteriorament de tasques realitzades anteriorment

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

0,267

0,133

2.37

Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra

Baixa

0,1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,217

0,022

2.38

Partides de materials defectuoses o de qualitat inferior a la contractada

Mitja

0,5

Molt alt – 0,8

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

0,467

0,233

2.39

Poca disponibilitat de material per part del proveïdor contractat

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Molt alt – 0,8

Molt baix – 0,05

0,417

0,042

2.40

Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Molt alt – 0,8

Molt baix – 0,05

0,417

0,208

2.41

Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la obra

Baixa

0,1

Moderat – 0,2

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,217

0,022

2.42

Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de l’edifici

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,028

2.43

Caigudes del personal des de alçada

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,142

2.44

Caiguda d’objectes o de carregues suspeses

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,075

Figura 37:Llista de prioritats dels riscos del projecte. Cas 2: Fase execució.
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Codi
del
risc

Probabilitat
d’ocurrència

Descripció

Impacte
Cost

Temps

Qualitat

Global

Prioritat

2.45

Accidents relacionats amb els andamis

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,142

2.46

Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats

Baixa

0,1

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

Molt baix – 0,05

0,05

0,005

2.47

Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de combustió

Baixa

0,1

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,015

2.48

Mort d’operaris o treballadors

Baixa

0,1

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

Moderat – 0,2

0,6

0,06

2.49

Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,075

2.50

Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre material

Alta

1

Baix – 0,1

Baix – 0,1

Molt baix – 0,05

0,083

0,083

2.51

Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,028

2.52

Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

0,283

0,142

2.53

Caiguda dels operaris a dins les rases

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,075

2.54

Accidents deguts a contactes amb aparells o conductors elèctrics mal aïllats.

Mitja

0,5

Moderat – 0,2

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,15

0,075

2.55

Accident per contacte amb serres circulars

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Moderat – 0,2

Molt baix – 0,05

0,217

0,022

2.56

Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades

Mitja

0,5

Baix – 0,1

Baix – 0,1

Molt baix – 0,05

0,083

0,042

2.57

Incendis, explosió de materials inflamables (combustibles per maquinaria, ampolles de gasos
liquats, ...)

Baixa

0,1

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

0,8

0,08

2.58

Climatologia adversa

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Molt alt – 0,8

Molt baix – 0,05

0,417

0,208

2.59

Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts vents...)

Baixa

0,1

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

0,8

0,08

2.60

Disseny defectuós

Baixa

0,1

Alt – 0,4

Molt alt – 0,8

Moderat – 0,2

0,467

0,047

2.61

Fallida o col·lapse de les estructures

Baixa

0,1

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

0,8

0,08

2.62

Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a edificar

Baixa

0,1

Molt alt – 0,8

Molt alt – 0,8

Molt baix – 0,05

0,55

0,055

2.63

Tractament o deposició inadequada dels residus de construcció

Mitja

0,5

Alt – 0,4

Molt baix – 0,05

Moderat – 0,2

0,217

0,108

Figura 38:Llista de prioritats dels riscos del projecte. Cas 2: Fase execució.
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6.4.3. Llista de riscos que necessiten una resposta a curt termini.
Una altre diferenciació important a realitzar pel que respecta als riscos identificats en el
projecte, és la de riscos que necessiten d’una resposta urgent.
La necessitat de resposta a curt termini no té cap mena de relació amb la prioritat obtinguda
en la matriu de probabilitat i impacte. Un risc amb baixa prioritat en la matriu pot necessitar
d’una resposta a curt termini, i un amb alta prioritat pot no necessitar-ho.
A continuació es realitzarà una llista per als riscos que requereixen resposta urgent i una altre
pels que poden ser tractats posteriorment per tal de diferenciar-los clarament.
Els riscos que necessiten una resposta urgent o a curt termini són els que apareixen a la llista
següent:
Llista de riscos de resposta urgent
Codi
del
risc
2.01
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.14
2.15
2.16
2.19
2.21
2.26
2.27
2.28
2.33
2.36
2.37
2.38
2.41
2.42
2.43
2.44
2.48
2.53
2.57
2.59
2.60

Descripció
Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte.
Efecte d’edificis existents, possibles danys.
Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball.
Inflació.
Disputes laborals.
Disponibilitat de materials d’obra.
Disponibilitat de ma d’obra qualificada.
Disponibilitat de maquinaria.
Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties.
Retards en el tancament de contractes
Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent
Productivitat en el treball insuficient
Utilització de materials defectuosos en la obra
Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra
Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte per part del
contractista
Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra
Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de coordinació
Deteriorament de tasques realitzades anteriorment
Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra
Partides de materials defectuoses o de qualitat inferior a la contractada
Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la obra
Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de l’edifici
Caigudes del personal des de alçada
Caiguda d’objectes o de carregues suspeses
Mort d’operaris o treballadors
Caiguda dels operaris a dins les rases
Incendis, explosió de materials inflamables (combustibles per maquinaria, ampolles de
gasos liquats, ...)
Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts vents...)
Disseny defectuós

80

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa
2.61
2.62
2.63

Fallida o col·lapse de les estructures
Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a edificar
Tractament o deposició inadequada dels residus de construcció
Figura 39:Llista de riscos de resposta urgent. Cas 2: Fase execució.

Els riscos on la resposta pot ser tractada posteriorment són els que apareixen a la llista
següent:
Llista de riscos de resposta urgent
Codi
del
risc
2.02
2.03
2.04
2.12
2.13
2.17
2.18
2.20
2.22
2.23
2.24
2.25
2.29
2.30
2.31
2.32
2.34
2.35
2.39
2.40
2.45
2.46
2.47
2.49
2.50
2.51
2.52
2.54
2.55
2.56
2.58

Descripció
Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte.
Grups de pressió, protestes locals.
Canvis en les regulacions laborals.
Restriccions d’hores de treball.
Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la contractació.
Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres
Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en l’obra
Canvis no previstos en les tasques a realitzar
Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra
Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra
Defectes latents
Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes
Estimacions del cost dels materials inadequades
Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents tasques
Estimació inadequada de la maquinaria necessària
Estimació inadequada de la ma d’obra necessària
Falta de liquides dels contractistes
Retards deguts als contractistes
Poca disponibilitat de material per part del proveïdor contractat
Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat
Accidents relacionats amb els andamis
Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats
Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de combustió
Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles
Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre material
Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals
Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació
Accidents deguts a contactes amb aparells o conductors elèctrics mal aïllats.
Accident per contacte amb serres circulars
Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades
Climatologia adversa
Figura 40:Llista de riscos on la resposta pot ser tractada posteriorment. Cas 2: Fase execució.
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6.5. Planificar la resposta davant els riscos.
El procés de planificar la resposta davant els riscos es realitza desprès d’haver fet l’anàlisi
qualitatiu dels riscos, y té com a objectiu principal reduir les possibles amenaces que els riscos
puguin tenir sobre els principals objectius del projecte.
En aquest procés es decidiran les estratègies que es duran a terme davant dels diferents riscos,
així com el responsable de dur-les a terme.
Les estratègies més habituals per a abordar les amenaces o els riscos que poden tenir impactes
negatius sobres els objectius del projecte són les següents:


Evitar: Evitar el risc implica caviar el pla per a la direcció del projecte amb la finalitat
d’eliminar completament l’amenaça. L’estratègia d’evasió més dràstica es la d’anular
completament el projecte. Alguns riscos que sorgeixen a les primeres etapes del
projecte poden ser evitats aclarint els requisits, obtenint informació, millorant la
comunicació o adquirint experiència.



Transferir: Transferir el risc requereix traslladar a un tercer tot o part del impacte
negatiu d’una amenaça, juntament amb la propietat de la resposta. La transferència
d’un risc només concedeix a una tercera persona la responsabilitat de la seva gestió,
en cap cas l’elimina. La transferència de la responsabilitat d’un risc és més efectiva
quan es tracta d’exposicions a riscos financers. Transferir el risc casi sempre implica el
pagament d’una prima de risc a la part que assumeix el risc. Les eines de transferència
poden ser bastant diverses i inclouen, entre d’altres, l’ús d’assegurances, garanties de
compliment, fiances, certificats de garantia, etc.



Mitigar: Mitigar el risc significa reduir a valors acceptables la probabilitat y/o el
impacte d’un escenari advers. Dur a terme accions en les primeres fases del projecte
per a reduir la probabilitat d’ocurrència d’un risc y/o el seu impacte sobre el projecte,
sovint és més efectiu que reparar els danys desprès d’haver succeït el risc.



Acceptar: Aquesta estratègia s’adopta degut a que és molt difícil eliminar totes les
amenaces d’un projecte. Aquesta estratègia indica que l’equip del projecte ha decidit
no caviar el pla per a la direcció del projecte per a fer front a un risc, o no ha pogut
identificar cap altra estratègia de resposta adequada. L’estratègia d’acceptació pot ser
passiva o activa. L’estratègia d’acceptació activa més comuna és establir una reserva
per a contingències, que inclogui la quantitat de temps, mitjans financers o recursos
necessaris per a fer front als riscos.

A continuació es mostra una taula en la qual es proposa una recomanació per abordar cada un
dels riscos identificats anteriorment:
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Tractament i resposta de la matriu de riscos
Codi

Descripció

Prioritat

2.01

Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte.

0,35

2.02

Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte.

0,092

Recomanació
Buscar fonts de finançament segures. Disposar de fonts alternatives de finançament de
manera que es redueixi el risc de falla financera.
Mantenir reserves de capital suficients per tal de fer front als pagaments més
immediats. Mantenir oberta la possibilitat de finançar els pagaments corrents en cas
de falta de liquides.

2.03

Grups de pressió, protestes locals.

0,023

2.04

Canvis en les regulacions laborals.

0,01

2.05

Efecte d’edificis existents, possibles danys.

0,208

2.06

Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball.

0,075

2.07

Inflació.

0,017

2.08

Disputes laborals.

0,017

2.09

Disponibilitat de materials d’obra.

0,108

Mantenir bones relacions amb els agents socials i fer una promoció adequada del
projecte que es durà a terme.
Mantenir-se informat sobre els possibles canvis en les regulacions laborals des del inici
de la fase d’execució.
Assegurar els possibles danys a tercers que puguin causar les obres.
Fer un estudi de les condicions de la parcel·la a edificar i definir com es dura a terme
l’accés.
Tenir en compte el possible augment dels preus per causa de la inflació quan es
realitzen les estimacions dels costos.
Intentar que els treballadors disposin d’unes bones condicions de treball.
Treballar amb proveïdors de material amb bones referències. Tenir identificats
diversos proveïdors de material per poder tenir alternatives.
Mantenir un registre amb el personal que ha format part de l’equip en projectes

2.10

Disponibilitat de ma d’obra qualificada.

0,133

anteriors i intentar contractar-los. Mantenir bones relacions amb empreses de
subcontractació.

2.11

Disponibilitat de maquinaria.

0,108

2.12

Restriccions d’hores de treball.

0,05

2.13

Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la contractació.

0,04

2.14

Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties.

0,217

Treballar amb proveïdors de maquinaria amb referències contrastades. Tenir
identificats altres proveïdors de maquinaria per a tenir-los com a alternativa.
Tenir en compte des del inici de la fase d’execució les limitacions d’hores de treball que
es tindran en la parcel·la, per tal d’adequar el cronograma adequadament.
Intentar contractar a personal que ja ha format part de l’equip en projectes anteriors,
o buscar personal amb referències contrastades.
Intentar contractar contractistes amb els quals s’hagi treballat anteriorment en altres
projectes. En cas de no ser possible realitzar un llistat de possibles contractistes i fer
una recerca d’informació i referències d’aquests.

2.15
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Retards en el tancament de contractes

0,167

Portar les negociacions de forma activa evitant els retards innecessaris. Disposar
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d’alternatives viables en cas de no arribar a un acord.
2.16

Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent

0,175

2.17

Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres

0,08

Contractar a un expert en Project Management, i fixar clarament els objectius del
projecte i el temps disponible per assolir-los.
Contractar a un expert en Project Management per tal de realitzar una programació
adequada i ajustada a la realitat del projecte. Concedir un marge d’error de seguretat a
la durada total del projecte.
Mantenir la màxima informació sobre les normatives acústiques i la seva aplicació.

2.18

Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en l’obra

0,117

Realitzar les modificacions oportunes en el pla de seguretat i salut de l’obra per tal de
complir les normatives.

2.19

Productivitat en el treball insuficient

0,283

2.20

Canvis no previstos en les tasques a realitzar

0,15

2.21

Utilització de materials defectuosos en la obra

0,333

2.22

Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra

0,217

2.23

Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra

0,108

2.24

Defectes latents

0,133

2.25

Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes

0,083

Contractar contractistes amb els que s’hagi treballat anteriorment. Contractar ma
d’obra qualificada i caps d’obra capacitats.
Tenir la capacitat d’ajustar la planificació i el cronograma del projecte a possibles
incidències que vagin sorgint al llarg de la fase d’execució.
Realitzar les inspeccions i/o controls de qualitat necessaris al material rebut en l’obra.
Exigir les certificacions de tot el material adquirit.
Desar la maquinaria i tot el material valuós en un lloc segur al final de cada jornada de
treball. Assegurar el material valuós i contractar seguretat privada en cas necessari.
Mantenir el recinte de l’obra convenientment delimitat i tancat. Tenir seguretat als
accessos a l’obra per tal d’evitar intrusions.
Realitzar inspeccions minucioses d’aquelles tasques ja realitzades per tal d’identificar
possibles defectes ocults.
Contractar una persona qualificada que realitzi una direcció d’obra adequada i eficient.
Realitzar supervisions periòdiques per comprovar que es compleixen les qualitats
fixades en el projecte.
Contractar una persona qualificada que realitzi una direcció d’obra adequada i eficient.

2.26

Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra

0,267

Intentar mantenir una bona relació entre els diferents actors de l’obra amb la finalitat
de complir els objectius marcats.
Definir clarament els objectius i condicionants del projecte abans de començar la fase

2.27

Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte per part del contractista

0,117

d’execució. Mantenir reunions periòdiques entre els diferents contractistes i la direcció
d’obra per tal d’evitar errors i malentesos.

2.28
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Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra

0,142

Realitzar una planificació exhaustiva dels diferents recursos en l’obra. Assegurar una
bona comunicació entre els diferents actors de l’obra i l’encarregat dels recursos
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logístics, per tal de definir be les necessitats en cada moment.
2.29

Estimacions del cost dels materials inadequades

0,017

2.30

Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents tasques

0,05

2.31

Estimació inadequada de la maquinaria necessària

0,015

2.32

Estimació inadequada de la ma d’obra necessària

0,015

Realitzar estimacions exhaustives del cost dels materials. Deixar un marge d’error a
l’alça en cas d’un possible augment del cost dels materials.
Contractar a un expert en Project Management per tal de realitzar una programació
adequada i ajustada a la realitat del projecte.
Contractar a un expert en Project Management per tal de realitzar una estimació dels
recursos ajustada a les necessitats.
Contractar a un expert en Project Management per tal de realitzar una estimació dels
recursos ajustada a les necessitats.
Contractar una persona qualificada que realitzi una direcció d’obra adequada i eficient.

2.33

Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de coordinació

0,142

Intentar mantenir una bona relació entre els diferents actors de l’obra amb la finalitat
de complir els objectius marcats.

2.34

Falta de liquides dels contractistes

0,35

Contractar contractistes amb garanties, i a poder ser amb els que s’hagi treballat
anteriorment. Tenir alternatives en cas de fallida financera del contractista.
Contractar una persona qualificada que realitzi una direcció d’obra adequada i eficient.

2.35

Retards deguts als contractistes

0,083

Mantenir reunions amb els contractistes per assegurar que es compleixen els terminis
fixats.

2.36

Deteriorament de tasques realitzades anteriorment

0,133

Intentar mantenir una bona relació entre els diferents actors de l’obra per tal d’evitar
desperfectes innecessaris. Protegir adequadament les tasques ja realitzades.
Fer una planificació logística adequada per tal de tenir un estoc suficient de material en

2.37

Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra

0,022

cas de retards en l’aprovisionament. Tenir alternatives de proveïdors per a casos
extrems.
Contractar a proveïdors amb garanties, i a poder ser amb els que s’hagi treballat abans

2.38

Partides de materials defectuoses o de qualitat inferior a la contractada

0,233

2.39

Poca disponibilitat de material per part del proveïdor contractat

0,042

Tenir localitzats proveïdors alternatius per evitar la falta d’aprovisionament.

2.40

Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat

0,208

Tenir localitzats proveïdors alternatius per evitar la falta d’aprovisionament.

2.41

Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la obra

0,022

2.42

Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de l’edifici

0,028

2.43

Caigudes del personal des de alçada

0,142
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amb bons resultats.

Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
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2.44

Caiguda d’objectes o de carregues suspeses

0,075

2.45

Accidents relacionats amb els andamis

0,142

2.46

Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats

0,005

2.47

Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de combustió

0,015

2.48

Mort d’operaris o treballadors

0,06

2.49

Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles

0,075

2.50

Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre material

0,083

2.51

Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals

0,028

2.52

Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació

0,142

2.53

Caiguda dels operaris a dins les rases

0,075

2.54

Accidents deguts a contactes amb aparells o conductors elèctrics mal aïllats.

0,075

2.55

Accident per contacte amb serres circulars

0,022

2.56

Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades

0,042

2.57

Incendis, explosió de materials inflamables (combustibles per maquinaria, ampolles de gasos
liquats, ...)

0,08

2.58

Climatologia adversa

0,208

2.59

Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts vents...)

0,08

Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
que es compleixen les mesures de seguretat implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut adequat a les característiques de l’obra. Assegurar
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que es compleixen les mesures de seguretat implantades. Disposar d’assegurança que
cobreixi els danys materials.
Tenir la capacitat d’ajustar la planificació i el cronograma del projecte a possibles
incidències que vagin sorgint al llarg de la fase d’execució.
Disposar d’assegurança que cobreixi els danys materials. Ser capaç d’encaixar els
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inconvenients generats i intentar reprendre el projecte.
2.60

Disseny defectuós

0,047

2.61

Fallida o col·lapse de les estructures

0,08

2.62

Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a edificar

0,055

2.63

Tractament o deposició inadequada dels residus de construcció

0,108

Evitar els errors de disseny en el projecte realitzant una revisió exhaustiva d’aquest
abans de començar la fase d’execució.
Disposar d’assegurança que cobreixi els danys generats. Supervisar adequadament
l’execució de les estructures per tal d’evitar errors en obra.
Informar-se adequadament de les possibles afectacions potencials que podria tenir la
parcel·la a construir.
Realitzar un pla de gestió de residus del projecte adequat, i fer una supervisió
adequada per assegurar el seu compliment.

Figura 41:Tractament i resposta a la matriu de riscos. Cas 2: Fase execució.

87

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa
Desprès d’haver assignat una recomanació per tal de donar tractament i resposta a cada un
dels riscos identificats en la fase projecte i de preveure un seguit de reserves per a
contingències de temps i cost, s’han d’analitzar les respostes assignades per tal de tenir en
compte possibles riscos secundaris, períodes d’aplicació i responsables de dur-les a terme.
Per tal d’incloure les respostes adoptades davant dels diferents riscos en el registre de riscos,
es procedirà a emplenar la plantilla de tractament i resposta de riscos realitzada en la
Planificació de la gestió de riscos (3.1).
A continuació es mostra la plantilla de tractament i resposta de riscos, aquesta inclou:


Codi del risc: Codi que identifica el risc.



Descripció: Breu descripció del risc a tractar.



Resposta a adoptar: Estratègia que es durà a terme per a abordar les amenaces o
els riscos del projecte (evitar, transferir, mitigar, acceptar).



Recomanació: Accions que es duran a terme per abordar les amenaces o els riscos
del projecte.



Data límit: Temps assignat per a fer el tractament i la resposta de cada risc.



Riscos residuals: Tota resposta que es pugui adoptar per abordar un risc té
associats uns riscos residuals.



Conseqüències: Les respostes adoptades davant dels riscos tenen conseqüències
directes sobre el projecte.



Responsable: Persona o grup de persones sobre la qual recau la tasca de dur a
terme el tractament davant d’un determinat risc.
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PLANTILLA DE TRACTAMENT I RESPOSTA DELS RISCOS
Projecte:

Data:

Avaluació realitzada per:
Codi del
Descripció
risc

2.01

Dificultat per a trobar fonts de
finançament per al projecte.

Tipus d’avaluació:

Firma:
Resposta a
adoptar

Evitar

Data ultima avaluació:

Data
límit

Riscos residuals

Responsable

Retards, paralització total
del projecte i
penalitzacions per no
complir els terminis
pactats.

1 mes

Dificultat per a trobar finançament
alternatiu.
Poca solvència de les fonts alternatives de
finançament.

Gerència

Retards.

Durant la
fase
execució

Retards, sobre costos i
aparició de conflictes.

Previ a la
fase
execució

No evitar les protestes locals.

Gerència i
administració.

Retards i confusions.

Durant la
fase
execució

Obtenir informació confosa o amb
veracitat qüestionable.

Gerència,
administració i
promotor.

Sobre costos.

Durant la
fase
execució

Cost elevat per fer l’assegurança.

Gerència i
administració.

Retards.

1
setmana

Estudi inadequat o erroni.

Contractista.

Confusions.

Durant la
fase
execució

Estimacions inadequades dels nivells
d’inflació.

Gerència.

Recomanació

Conseqüències

Buscar fonts de finançament segures.
Disposar de fonts alternatives de
finançament de manera que es
redueixi el risc de falla financera.
Mantenir

reserves

de

capital

suficients per tal de fer front als
2.02

Dificultat per a fer front els
pagaments corrents del projecte.

Evitar

Data pròxima avaluació:

pagaments més immediats. Mantenir
oberta la possibilitat de finançar els
pagaments corrents en cas de falta

Reserves de capital insuficients per fer
front als pagaments.
Dificultat per a trobar finançament
alternatiu.

Gerència

de liquides.
Mantenir bones relacions amb els
2.03

Grups de pressió, protestes
locals.

Mitigar

agents socials i fer una promoció
adequada del projecte que es durà a
terme.
Mantenir-se

2.04

Canvis en les regulacions
laborals.

Acceptar

informat

sobre

els

possibles canvis en les regulacions
laborals des del inici de la fase
d’execució.
Assegurar els possibles danys a

2.05

Efecte d’edificis existents,
possibles danys.

Transferir

2.06

Necessitat de treballs
provisionals per accedir al lloc de
treball.

Acceptar

tercers que puguin causar les obres.
Fer un estudi de les condicions de la
parcel·la a edificar i definir com es
dura a terme l’accés.
Tenir en compte el possible augment

2.07

Inflació.

Acceptar

dels preus per causa de la inflació
quan es realitzen les estimacions dels
costos.
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Intentar que els treballadors disposin
2.08

Disputes laborals.

Mitigar

d’unes bones condicions de treball.

Retards i sobre costos.

Durant la
fase
execució

Retards i sobre costos.

Durant la
fase
execució

Retards i sobre cost.

2
setmanes

Retards i sobre costos.

Durant la
fase
execució

Retards i confusions.

Treballar amb proveïdors de material
2.09

Disponibilitat de materials
d’obra.

Evitar

amb

bones

referències.

Tenir

identificats diversos proveïdors de
material per poder tenir alternatives.

Mesures adoptades insuficients, disputes
laborals.
Possibilitat que proveïdors amb bones
referències ofereixin un servei deficient.
Dificultats per desvincular-se dels
proveïdors.

Contractista i
Gerència.

Gerència,
Administració.

Mantenir un registre amb el personal
que ha format part de l’equip en
2.10

Disponibilitat de ma d’obra
qualificada.

Evitar

projectes

anteriors

contractar-los.
relacions

i

intentar

Mantenir

amb

bones

empreses

de

proveïdors

de

Ma d’obra proporcionada per les empreses
de subcontractació poc capacitada.
Impossibilitat de contractar personal ja
present en altres projectes

Administració,
contractista.

subcontractació.
Treballar

amb

maquinaria
2.11

Disponibilitat de maquinaria.

Evitar

amb

Possibilitat que proveïdors amb bones
referències ofereixin un servei deficient.
Dificultats per desvincular-se dels
proveïdors.

Gerència,
administració i
contractista.

Previ a la
fase
execució

Adequació del cronograma del projecte
inadequada.

Direcció obra,
Project Manager.

Retards, sobre costos.

1
setmana

Impossibilitat de contractar a personal ja
present en altres projectes.
Personal amb referències poc capacitat.

Gerència i
administració.

Retards i sobre costos.

2
setmanes

Impossibilitat de contractar els
contractistes ja presents en projectes
anteriors.
Poca disponibilitat de contractistes.

Gerència i
administració.

referències

contrastades. Tenir identificats altres
proveïdors de maquinaria per a tenirlos com a alternativa.
Tenir en compte des del inici de la
fase

2.12

Restriccions d’hores de treball.

Acceptar

d’execució

les

limitacions

d’hores de treball que es tindran en
la parcel·la, per tal d’adequar el
cronograma adequadament.
Intentar contractar a personal que ja

2.13

Poca disponibilitat de caps
d’obra qualificats, dificultat per a
la contractació.

ha format part de l’equip en
Mitigar

projectes

anteriors,

personal

amb

o

buscar

referències

contrastades.
Intentar contractar contractistes amb
els
2.14

Dificultats per a la contractació
d’un contractista amb garanties.

Mitigar

quals

s’hagi

treballat

anteriorment en altres projectes. En
cas de no ser possible realitzar un
llistat de possibles contractistes i fer
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una

recerca

d’informació

i

referències d’aquests.
Portar les negociacions de forma
activa
2.15

Retards en el tancament de
contractes

Mitigar

evitant

els

retards

innecessaris. Disposar d’alternatives

Retards i conflictes.

2
setmanes

Aparició de conflictes importants en el
tancament dels contractes.
Pèrdua de confiança dels socis i inversors.

Gerència i
administració.

Retards i sobre costos.

1
setmana

Planificació realitzada pel Project Manager
inadequada o errònia.
Poca comunicació o coordinació entre el
Project Manager i el promotor.

Gerència,
administració i
promotor.

Retards i sobre costos.

1
setmana

Planificació realitzada pel Project Manager
inadequada o errònia.
Poca comunicació o coordinació entre el
Project Manager i el promotor.

Gerència,
administració i
promotor.

Retards i sobre costos.

1
setmana

Disposar d’informació errònia o confosa
sobre els valors llindar de soroll permesos.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Coordinador de
seguretat i salut,
administració.

Retards i sobre costos.

2
setmanes

Impossibilitat de contractar personal
qualificat.
Feina deficient del personal qualificat.

Gerència,
promotor i
contractista

Retards i sobre costos.

Durant la
fase
execució

Ajustos erronis en cronograma del
projecte.

Project Manager i
direcció d’obra

Retards, sobre costos i

Durant la

Controls de qualitat erronis o insuficients.

Direcció d’obra i

viables en cas de no arribar a un
acord.
Contractar a un expert en Project

2.16

Planificació de la fase de
construcció inadequada o
inexistent

Evitar

Manager,

i

fixar

clarament

els

objectius del projecte i el temps
disponible per assolir-los.
Contractar a un expert en Project
Management per tal de realitzar una

2.17

Penalitzacions per excedir els
terminis d’entrega de les obres

Evitar

programació adequada i ajustada a la
realitat del projecte. Concedir un
marge d’error de seguretat a la
durada total del projecte.
Mantenir la màxima informació sobre
les normatives acústiques i la seva

2.18

Contaminació acústica, excedir
els valors llindar de soroll
permesos en l’obra

Mitigar

aplicació. Realitzar les modificacions
oportunes en el pla de seguretat i
salut de l’obra per tal de complir les
normatives.
Contractar contractistes amb els que

2.19

Productivitat en el treball
insuficient

Evitar

s’hagi

treballat

anteriorment.

Contractar ma d’obra qualificada i
caps d’obra capacitats.
Tenir

la

capacitat

d’ajustar

la

planificació i el cronograma del
2.20

Canvis no previstos en les
tasques a realitzar

Acceptar

projecte a possibles incidències que
vagin sorgint al llarg de la fase
d’execució.

2.21
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Utilització de materials

Evitar

Realitzar les inspeccions i/o controls
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defectuosos en la obra

de qualitat necessaris al material
rebut

en

l’obra.

Exigir

conflictes

les

fase
execució

promotor.

certificacions de tot el material
adquirit.
Desar la maquinaria i tot el material
2.22

Robatoris o actes vandàlics
comesos per persones alienes a
la obra

valuós en un lloc segur al final de
Mitigar
Transferir

cada jornada de treball. Assegurar el

Retards i sobre costos

Durant la
fase
execució

Cost de l’assegurança massa elevat.
Petits robatoris de material.
Seguretat privada ineficient.

Gerència,
administració i
promotor.

Sobre costos.

1
setmana

Intrusions a la obra a traves de la tanca.
Malestar del personal de l’obra degut a un
accés a la obra lent.

Gerència i
promotor.

Sobre costos i retards.

Durant la
fase
execució

Ometre defectes en les inspeccions
realitzades.

Promotor,
gerència, direcció
d’obra.

Sobre costos i retards.

Durant la
fase
execució

Inspeccions realitzades a la obra
insuficients.

Gerència, direcció
d’obra.

Retards, sobre costos i
disputes.

Durant la
fase
execució

Coordinació realitzada per la direcció
d’obra insuficient.
Malestar entre els diferents actors de
l’obra.

Gerència, direcció
d’obra i promotor.

Retards, confusions i
disputes.

1
setmana

Malestar entre la Gerència i els
contractistes.
Mala definició dels termes del projecte per
part de la gerència.

Gerència,
promotor.

material valuós i contractar seguretat
privada en cas necessari.
Mantenir

2.23

Riscos a terceres persones per
accés no permès a la obra

Evitar

el

recinte

de

l’obra

convenientment delimitat i tancat.
Tenir seguretat als accessos a l’obra
per tal d’evitar intrusions.
Realitzar

2.24

Defectes latents

Mitigar

inspeccions

minucioses

d’aquelles tasques ja realitzades per
tal d’identificar possibles defectes
ocults.
Contractar una persona qualificada
que realitzi una direcció d’obra

2.25

Penalitzacions per no adequar-se
a la qualitat fixada en els
contractes

Evitar

adequada

i

supervisions

eficient.

Realitzar

periòdiques

per

comprovar que es compleixen les
qualitats fixades en el projecte.
Contractar una persona qualificada
que realitzi una direcció d’obra
adequada

2.26

Coordinació insuficient entre els
diferents actors de l’obra

Mitigar

i

eficient.

Intentar

mantenir una bona relació entre els
diferents actors de l’obra amb la
finalitat de complir els objectius
marcats.

2.27
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Errors originats per una mala
interpretació dels termes del
projecte per part del contractista

Definir clarament els objectius i
Mitigar

condicionants del projecte abans de
començar

la

fase

d’execució.
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Mantenir reunions periòdiques entre
els diferents contractistes i la direcció
d’obra per tal d’evitar errors i
malentesos.
Realitzar una planificació exhaustiva
dels diferents recursos en l’obra.
Assegurar una bona comunicació
2.28

Coordinació errònia o insuficient
dels recursos logístics en l’obra

Evitar

entre els diferents actors de l’obra i

Retards i sobre costos.

Durant la
fase
execució

Planificació de les necessitats dels diferents
recursos en l’obra inadequada.

Gerència,
promotor,
direcció d’obra.

Retards i confusions.

1
setmana

Estimacions errònies i marges inadequats.

Gerència.

Retards i sobre costos.

2
setmanes

Estimacions realitzades per el Project
Manager errònies.

Gerència,
promotor i Project
Manager

Retards i sobre costos.

2
setmanes

Estimacions realitzades per el Project
Manager errònies.

Gerència,
promotor i Project
Manager

Retards i sobre costos.

2
setmanes

Estimacions realitzades per el Project
Manager errònies.

Gerència,
promotor i Project
Manager

Retards, sobre costos i
diputes.

Durant la
fase
execució

Coordinació realitzada per la direcció
d’obra inadequada.
Pèrdua de confiança dels socis.

Gerència,
promotor i Project
Manager

l’encarregat dels recursos logístics,
per tal de definir be les necessitats
en cada moment.
Realitzar estimacions exhaustives del

2.29

Estimacions del cost dels
materials inadequades

Evitar

cost dels materials. Deixar un marge
d’error a l’alça en cas d’un possible
augment del cost dels materials.
Contractar a un expert en Project

2.30

Estimacions errònies del temps
requerit per a realitzar les
diferents tasques

Evitar

Manager per tal de realitzar una
programació adequada i ajustada a la
realitat del projecte.
Contractar a un expert en Project

2.31

Estimació inadequada de la
maquinaria necessària

Evitar

Management per tal de realitzar una
estimació dels recursos ajustada a les
necessitats.
Contractar a un expert en Project

2.32

Estimació inadequada de la ma
d’obra necessària

Evitar

Management per tal de realitzar una
estimació dels recursos ajustada a les
necessitats.
Contractar una persona qualificada
que realitzi una direcció d’obra

2.33

Disputes entre els diferents
subcontractistes degut a
problemes de coordinació

Mitigar

adequada

i

eficient.

Intentar

mantenir una bona relació entre els
diferents actors de l’obra amb la
finalitat de complir els objectius
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marcats.
Contractar

contractistes

amb
Retards i sobre costos.

2
setmanes

Dificultats per a desvincular-se dels
contractistes no solvents.
Contractistes amb referències resulten ser
poc solvents.

Gerència i
promotor.

Sobre costos i disputes.

Durant la
fase
execució

Dificultats de comunicació entre la direcció
de l’obra i els contractistes.
Disputes entre els contractistes i la direcció
d’obra.

Gerència i
promotor.

Sobre costos i disputes.

Durant la
fase
execució

Protecció insuficient de les tasques ja
realitzades.

Direcció d’obra i
contractistes.

Sobre costos i retards.

Durant la
fase
execució

Planificació logística poc acurada.
Dificultats per desvincular-se dels
proveïdors.

Gerència,
promotor i
direcció d’obra.

Retards, sobre costos i
conflictes

Durant la
fase
execució

Impossibilitat de contractar proveïdors ja
coneguts.
Proveïdors amb garanties donen un servei
deficient.

Direcció d’obra i
promotor.

Retards, sobre costos i
conflictes

Durant la
fase
execució

Dificultats per desvincular-se dels
proveïdors.

Gerència,
promotor i
direcció d’obra.

Retards, sobre costos i
conflictes

Durant la
fase
execució

Dificultats per desvincular-se dels
proveïdors.

Gerència,
promotor i
direcció d’obra.

garanties, i a poder ser amb els que
2.34

Falta de liquides dels
contractistes

Mitigar

s’hagi treballat anteriorment. Tenir
alternatives

en

cas

de

fallida

financera del contractista.
Contractar una persona qualificada
que realitzi una direcció d’obra
2.35

Retards deguts als contractistes

Mitigar

adequada

i

eficient.

Mantenir

reunions amb els contractistes per
assegurar que es compleixen els
terminis fixats.
Intentar mantenir una bona relació
entre els diferents actors de l’obra

2.36

Deteriorament de tasques
realitzades anteriorment

Evitar

per

tal

d’evitar

desperfectes

innecessaris. Protegir adequadament
les tasques ja realitzades.
Fer

una

planificació

logística

adequada per tal de tenir un estoc
2.37

Retards en l’aprovisionament
dels materials de l’obra

Evitar

suficient de material en cas de
retards en l’aprovisionament. Tenir
alternatives de proveïdors per a
casos extrems.
Contractar

2.38

Partides de materials
defectuoses o de qualitat
inferior a la contractada

Evitar

2.40
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proveïdors

amb

garanties, i a poder ser amb els que
s’hagi treballat abans amb bons
resultats.
Tenir

2.39

a

Poca disponibilitat de material
per part del proveïdor contractat

Mitigar

Poca o nul·la disponibilitat de
maquinaria del proveïdor
contractat

Mitigar

alternatius

localitzats
per

evitar

proveïdors
la

falta

d’aprovisionament.
Tenir
alternatius

localitzats
per

d’aprovisionament.

evitar

proveïdors
la

falta
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Elaborar un pla de seguretat i salut
2.41

Atropellaments de personal per
part de la maquinaria present a
la obra

adequat a les característiques de
Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
2.42

Col·lisions entre la maquinaria
de la obra, o amb l’estructura de
l’edifici

adequat a les característiques de
Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
adequat a les característiques de
2.43

Caigudes del personal des de
alçada

Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
adequat a les característiques de
2.44

Caiguda d’objectes o de
carregues suspeses

Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
adequat a les característiques de
2.45

Accidents relacionats amb els
andamis

Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
adequat a les característiques de
2.46

Dermatosi per contacte amb el
ciment durant els formigonats

Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades.
2.47
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Intoxicació pels gasos produïts
pel funcionament dels motors de
combustió

Elaborar un pla de seguretat i salut
Evitar

adequat a les característiques de
l’obra. Assegurar que es compleixen
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les

mesures

de

seguretat

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
adequat a les característiques de
2.48

Mort d’operaris o treballadors

Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i

Durant la

Malestar entre el personal de l’obra degut

Gerència i

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
adequat a les característiques de
2.49

Caigudes al mateix nivell
degudes a obstacles

Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
2.50

Ferides i talls provocats per la
manipulació de la ferralla o altre
material

adequat a les característiques de
Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
2.51

Lesions provocades pel
trencament o fallida dels
encofrats o puntals

adequat a les característiques de
Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
adequat a les característiques de
2.52

Esllavissaments de terra durant
els treballs d’excavació

Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
adequat a les característiques de
2.53

Caiguda dels operaris a dins les
rases

Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades.
2.54
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Evitar

Elaborar un pla de seguretat i salut
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amb aparells o conductors
elèctrics mal aïllats.

adequat a les característiques de

disputes

fase
execució

a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.

Gerència i
promotor.

Retards, sobre costos i
disputes

Durant la
fase
execució

Malestar entre el personal de l’obra degut
a les estrictes mesures de seguretat.
Pla de seguretat i salut inadequat.
Cost de l’assegurança elevat.

Gerència i
promotor.

Retards i sobre costos.

Durant la
fase
execució

Capacitat d’adaptació als esdeveniments
que sorgeixen pobre.
Necessitat d’augmentar considerablement
els recursos per tal de recuperar el temps
perdut en el cronograma.

Gerència,
promotor,
direcció d’obra i
Project Manager.

Retards i sobre costos.

Durant la
fase
execució

Cost elevat de l’assegurança.

Gerència i
promotor.

Retards i sobre costos.

Previ a la
fase
execució

Omissió de petits errors en la revisió
realitzada

Grup del projecte.

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

promotor.

seguretat

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
adequat a les característiques de
2.55

Accident per contacte amb
serres circulars

Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut
adequat a les característiques de
2.56

Accidents deguts a treballs amb
projeccions o esquitxades

Evitar

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades.
Elaborar un pla de seguretat i salut

2.57

Incendis, explosió de materials
inflamables (combustibles per
maquinaria, ampolles de gasos
liquats, ...)

adequat a les característiques de
Evitar
Transferir

l’obra. Assegurar que es compleixen
les

mesures

de

seguretat

implantades. Disposar d’assegurança
que cobreixi els danys materials.
Tenir

la

capacitat

d’ajustar

la

planificació i el cronograma del
2.58

Climatologia adversa

Acceptar

projecte a possibles incidències que
vagin sorgint al llarg de la fase
d’execució.
Disposar d’assegurança que cobreixi

2.59

Esdeveniments de força major
(terratrèmols, inundacions, forts
vents...)

Acceptar
Transferir

els

danys

materials.

Ser

capaç

d’encaixar els inconvenients generats
i intentar reprendre el projecte.
Evitar els errors de disseny en el

2.60

Disseny defectuós

Evitar

projecte
exhaustiva

realitzant
d’aquest

una

abans

començar la fase d’execució.
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Disposar d’assegurança que cobreixi
els
2.61

Fallida o col·lapse de les
estructures

Evitar
Transferir

danys

generats.

Supervisar

adequadament l’execució de les

Retards i sobre costos.

Durant la
fase
execució

Cost elevat de l’assegurança.
Supervisió en la fase execució insuficient.

Gerència,
promotor i
direcció d’obra.

Retards i sobre costos.

Previ a la
fase
execució

Informació recopilada errònia o insuficient.

Grup del projecte.

Retards i sobre costos.

Durant la
fase
execució

Realització d’un pla de gestió de residus
que no s’ajusta a la legalitat.

Grup del projecte
i direcció d’obra.

estructures per tal d’evitar errors en
obra.

2.62

Omissió de restes
arqueològiques o romàniques a
la parcel·la a edificar

Informar-se adequadament de les
Evitar

possibles afectacions potencials que
podria tenir la parcel·la a construir.
Realitzar un pla de gestió de residus

2.63

Tractament o deposició
inadequada dels residus de
construcció

Evitar

del projecte adequat, i fer una
supervisió adequada per assegurar el
seu compliment.

Figura 42:Plantilla de tractament i resposta dels riscos. Cas 2: Fase execució.
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CAPÍTOL 7 - CONCLUSIONS EXTRETES DELS ANÀLISIS DE RISCOS
REALITZATS.
Una vegada arribats a aquest punt del projecte és el moment d’extreure les conclusions
oportunes del treball realitzat i dels resultats obtinguts.
Cal remarcar que l’objectiu principal del projecte, que és l’anàlisi dels riscos de la implantació
d’un centre comercial a la ciutat de terrassa s’ha complert. S’ha realitzat un anàlisi dels riscos
rigorós en dos casos clarament diferenciats: fase projecte i fase execució. S’ha utilitzat
bàsicament la metodologia d’anàlisi de riscos fixada pel Project Management Institute a la guia
PMBOK, 2008, 4rta edició, i també s’ha consultat altres llibres, articles i projectes per tal de
definir i identificar els riscos més habituals en els projectes de construcció. En els dos estudis
realitzats s’han identificat, analitzat i tractat els riscos definits.

7.1.Conclusions generals.


En qualsevol projecte constructiu sorgeixen situacions imprevistes que alteren la
evolució del projecte, i que poden fer variar el cronograma, el pressupost o la qualitat
d’aquest.



La gestió de riscos és un procés continu i iteratiu, que cal iniciar en les etapes inicials
de la fase projecte, i en el qual s’ha d’involucrar a totes les persones enrolades en el
projecte per tal de que es desenvolupi un sentit de la responsabilitat pels riscos i les
accions associades.



El desenvolupament d’una gestió de riscos funcional i efectiva comporta que qualsevol
organització, en aquest cas una empresa constructora conservi el seu poder adquisitiu
i maximitzi els seus guanys, minimitzant al mateix temps les pèrdues econòmiques
derivades d’una mala administració.



És important seleccionar una metodologia adient per a la identificació de riscos tenint
en compte la naturalesa del projecte i el tipus de risc. Una vegada es selecciona la
metodologia, és important adequar-la a la importància i complexitat dels riscos
analitzats, fent-la més rigorosa en funció de el impacte potencial de cada risc.



Quan es porta a terme un pla de tractament i resposta dels riscos, és important
assegurar-se que els recursos necessaris estan disponibles, definir una estratègia per
executar-lo i establir un mètode per a supervisar el seu progrés.



La implementació d’una gestió de riscos en un projecte permet:
 Preses de decisió ben informades i encaminades a la consecució de l’èxit en el
projecte.
 Millor comprensió dels objectius del projecte.
 Millor distribució i aprofitament dels recursos.
 Mantenir una comunicació més eficient entre els participants en el projecte.
 Supervisar de forma adequada l’estat del projecte i concentrar-se en les
qüestions importants.
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7.2. Conclusions del cas 1: Fase projecte.


En primer lloc cal destacar que alhora de realitzar l’anàlisi de riscos del cas 1 s’ha
considerat un escenari en el qual les especificacions del projecte venen clarament
definides pel client.



En el primer cas s’observa clarament que els riscos més importants o amb una prioritat
més alta són els que estan relacionats amb el disseny del projecte, i que per tant
depenen bàsicament de l’equip del projecte. Alguns d’aquests riscos són:
 Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria.
 Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats.
 Petits defectes de disseny detectats en fase projecte.
 Variacions inesperades del disseny.
 Inadequada interpretació dels termes de referència.
 Deficiències de detall en el disseny.
Una cosa important a destacar dels riscos esmentats anteriorment és que són riscos de
resposta urgent ja que el impacte d’aquests riscos respecte al cost i al cronograma del
projecte és més gran conforme va avançant la fase de disseny.


Per tal d’evitar els riscos relacionats amb el disseny és important mantenir una
comunicació fluida entre els membres de l’equip del projecte per tal d’executar les
diferents tasques de forma coordinada evitant incongruències i afavorint l’eliminació
dels defectes en les primeres etapes.



Una de les qüestions importants per tal d’evitar l’inadequada interpretació dels
termes de referència és que el client tingui clars els objectius i especificacions del
projecte, i que sigui capaç de transmetre-ho a l’equip del projecte de manera clara i
entenedora.



Una de les fonts importants de risc prové de l’adquisició del terreny a edificar i les
seves característiques. És per aquest motiu que és important realitzar investigacions
detallades del lloc d’implementació del projecte per assegurar que és compatible
amb les especificacions inicials del projecte.



Aquest és un projecte constructiu multidisciplinari i relativament gran, això fa que el
risc de defectes en el disseny sigui gran degut a la gran quantitat de tasques
dependents que es fan al mateix temps. Una dels punts més crítics en la fase de
disseny sol ser la interacció entre el projecte d’arquitectura i els diferents projectes
d’instal·lacions.

7.3. Conclusions del cas 2: Fase d’execució.


En primer lloc cal destacar que alhora de realitzar l’anàlisi de riscos del cas 2 s’ha
considerat que en la fase projecte no s’havia dut a terme cap mena d’anàlisi de riscos,
i per tant, algun dels riscos que apareixen en el cas 1 es poden tornar a veure en el
cas 2.
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S’observa que una part important dels riscos detectats en el cas 2 fan referència als
riscos laborals que apareixen en qualsevol obra. És important fer un anàlisi dels riscos
laborals acurat per tal de poder desenvolupar un pla de seguretat i salut adequat a la
obra, i així poder evitar futurs incidents que no suposen un cost molt elevat en el
pressupost però si que poden tenir un cost humà important.



En el cas 2 hi ha un seguit de riscos que malgrat la seva prioritat de tractament i
resposta esdevé baixa en l’anàlisi, tenen un impacte molt alt sobre els objectius del
projecte en cas d’ocórrer, inclòs poden suposar el fracàs total del projecte. La
resposta que es sol adoptar en aquests casos és la de transferir la responsabilitat
d’aquests riscos mitjançant assegurances que cobreixin els danys provocats.



Una font important de riscos en una obra prové de la qualitat dels materials que
subministren els diferents proveïdors. Per tal d’evitar sorpreses amb aquesta qüestió
és important realitzar controls de qualitat als materials potencialment més crítics, així
com exigir les certificacions oportunes als diferents proveïdors.



El fet de basar el procés constructiu en la realització de l’estructura resistent principal
en formigó in situ ens emfatitza alguns riscos com per exemple:
 Efecte d’edificis existents, possibles danys. Al tractar-se d’estructures més
pesades els fonaments són més profunds i la possible afecció a altres edificis
és més probable.
 Climatologia adversa. La realització d’estructures de formigó in situ requereix
períodes de temps elevats, i per tant la probabilitat de patir climatologia
adversa és superior.
 Defectes en obra. Un dels principals inconvenients de realitzar les
estructures amb formigó in situ són els defectes que poden sorgir a l’obra.
Aquests defectes poden ser deguts a errors dels operaris, condicions
inadequades, materials defectuosos, etc.



Aquest és un projecte constructiu relativament gran, en el qual hi ha una gran
quantitat de persones i organitzacions implicades. Això fa que els riscos relacionats
amb els problemes de coordinació dels recursos en l’obra s’accentuïn.

7.4. Conclusions extretes de la comparació dels dos casos.


Cal destacar que la gestió dels riscos en el cas 2 o fase d’execució pot reportar molts
més beneficis al projecte que no pas la gestió de riscos en el cas 1 o fase projecte. És
important tenir en compte que en les fases d’execució dels projectes constructius hi
intervenen gran quantitat d’interessats, el pressupost sol ser elevat i el temps invertit
també.



Una qüestió a esmentar és que la realització d’una gestió de riscos adequada en fase
de projecte o disseny fa que s’evitin alguns dels riscos de l’anàlisi de riscos en fase
d’execució. És important tenir en compte aquesta qüestió ja que hi ha riscos que
solucionar-los en fase de projecte no suposa un impacte gaire elevat, i que en cas de
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que sorgeixin en fase execució poden tenir conseqüències molt negatives sobre el
pressupost o el cronograma.
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CAPÍTOL 8 – VALORACIÓ AMBIENTAL.
Avui en dia les qüestions medi ambientals en els projectes estan esdevenint cada vegada més
importants. El sector de la construcció no és una excepció i cada vegada més s’està intentant
reduir la repercussió que pot generar la implantació d’una edificació sobre el medi ambient,
mitjançant mesures correctores i preventives.
En els anàlisis de riscos realitzats anteriorment s’han tingut en compte els diferents riscos
sobre el medi ambient que pot tenir la implantació d’un centre comercial, malgrat alguns no
s’analitzen finalment perquè no es consideren potencialment perillosos.
Alguns dels riscos relacionats amb el medi ambient que han estat considerats en el cas 1, fase
projecte, són els següents:


Avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin sorgir: Un estudi d’impacte
ambiental descriu de forma genèrica els efectes i impactes ambientals que pot produir
la implantació d’un centre comercial.



Afectació de llocs d’interès especial: Aquest risc fa referència a l’afectació de flora i
fauna (especialment especies protegides), corredors biològics existents i parcs
naturals.

Alguns dels riscos relacionats amb el medi ambient que han estat considerats en el cas 2, fase
execució, són els següents:


Contaminació acústica en l’obra: Aquest és un risc important en les obres, ja que hi ha
fonts de soroll importants com són els grups electrògens, la maquinaria propulsada
per motors de combustió i els grups compressors.



Contaminació atmosfèrica en l’obra: La contaminació de l’aire en l’obra pot provenir
de fonts com l’emissió de pols degut a treballs d’excavació, l’emissió de gasos
provinents dels motors de combustió interna de la maquinaria de l’obra, etc.



Contaminació d’aqüífers: Aquest risc no és especialment important en projectes de
construcció, però cal controlar les fuites o abocaments de productes químics o
materials de construcció en estat líquid per evitar la possible contaminació d’aqüífers
propers.
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CAPÍTOL 9 – PRESSUPOST.
En aquest capítol es procedirà a fer una valoració dels costos que suposa l’elaboració dels
anàlisis de riscos de d’implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa.
La principal partida d’aquest pressupost, degut a que es tracta de la realització d’un estudi, són
les hores de treball del gestor de riscos o enginyer. Per tal d’obtenir un ordre de magnitud
d’aquesta partida, s’ha estimat un cost de 25 € per hora treballada. Les hores invertides en la
realització d’aquest estudi ha estat d’unes 370 hores aproximadament. Així doncs, aquesta
partida suposa un cost de 9250 €.
Altres despeses que cal considerar en l’elaboració d’un estudi d’aquestes característiques són
les del material utilitzat, com llibres, articles, despeses d’impressió, etc. Aquestes despeses
s’han estimat en uns 500 €.
Per tant el pressupost final de la realització d’aquest estudi d’anàlisi de riscos s’estima en uns
9750 €.
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CAPÍTOL 10 – PLANIFICACIÓ.
A continuació es mostra la planificació seguida en la realització del estudi d’anàlisi dels riscos
de d’implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa.
Tasques realitzades

Mes 1

Recopilació de la bibliografia
relacionada.
Definició de la metodologia
emprada en l’estudi.
Descripció

del

projecte

objecte d’estudi.
Realització

de

l’estudi

d’anàlisi de riscos.
Extracció de les conclusions
que es desprenen de l’estudi
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ANNEX 1

REGISTRE DE RISCOS

En aquest annex es pretén realitzar un registre de riscos, que es dividirà en dos apartats
principals. El primer apartat d’aquest annex anirà destinat a la realització d’una llista completa
de riscos identificats, tot descrivint-los amb un nivell de detall considerable.

1.1. Llista de riscos identificats.
Per tal de completar una llista de riscos completa, ordenada i amb criteri, s’ha decidit realitzar
una plantilla tipus, en la qual cada un dels riscos serà analitzat de la següent manera:


Numero de registre del risc .



Nom identificatiu del risc.



Breu descripció general del risc.



Justificació de la probabilitat d’ocurrència del risc en el projecte.



Justificació del nivell d’impacte del risc sobre el projecte.

La plantilla utilitzada per a cada risc identificat serà la següent:
Nº
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc
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1.1.1. Llista de riscos identificats. Cas 1: Fase projecte.
En l’escenari 1 es tenen en compte els riscos en fase projecte en el cas que les especificacions
del projecte son fortament definides el client. A continuació es detallen els riscos identificats
en l’escenari 1:
Nº 1.01
Descripció
general

Justificació
probabilitat
d’ocurrència

Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nom Incongruències entre el projecte d’arquitectura i el d’enginyeria
El treball en paral·lel de les diferents àrees o disciplines del projecte pot
originar incongruències d’interacció entre elles. La integració de tots els
sistemes i funcions de l’edifici pot originar problemes. Aquest problema és
particularment important en la integració de les diferents branques del
projecte d’enginyeria amb el projecte d’arquitectura.
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat
d’ocurrència mitja degut a que tot i que l’equip que realitza el projecte es un
equip multidisciplinari ( per tant no es subcontractarà res a altres enginyeries
), es duen a terme moltes activitats en paral·lel ( arquitectura, estructures,
instal·lacions ...). Es un dels principals problemes que poden sorgir en
projectes en projectes constructius de certa envergadura.
Cost
Nivell impacte alt – 0,4 Es un risc que pot originar gran quantitat
de costos. En el cas de no detectar la incongruència fins a la fase
de construcció la seva solució pot ser dificultosa i de gran cost.
En el cas de detectar-la en la fase projecte pot implicar gran
quantitat de canvis en alguna disciplina del projecte, havent
d’assignar recursos extres en la tasca.
Temps
Nivell impacte alt – 0,4 El risc pot implicar un retard
considerable en la programació del projecte en el cas d’haver de
fer canvis significatius en alguna branca del projecte.
Qualitat
Nivell impacte alt – 0,4 Es un risc que en cas de delectar-se tard
pot implicar canvis significatius en alguna de les especificacions
bàsiques del projecte, i que per tant, podria comportar
l’aprovació del client.

1.02
Nom Defectes d’adequació del disseny del projecte als objectius marcats
Descripció
La proposta de disseny donada pel projecte no s’adequa als objectius marcats
general
pel client. Aquest risc pot ser originat per diverses raons, com especificacions
donades pel client molt generalistes i poc estrictes, mala interpretació dels
termes de referència ...
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut
probabilitat
a que en l’escenari que s’està tractant les especificacions venen fortament
d’ocurrència definides pel client i, que per tant, no donen marge a la interpretació
subjectiva. Tot i això una mala interpretació dels termes definits pel client pot
fer que hi hagin petits defectes d’adequació als objectius marcats.
Justificació
Cost
Nivell impacte molt alt – 0,8 Es un risc que afecta a totes les
del nivell
disciplines i branques del projecte. La gran quantitat de recursos a
d’impacte
assignar per tal de fer els pertinents canvis pot originar una
del risc
quantitat de costos molt alta.
Temps
Nivell impacte molt alt – 0,8 El fet d’haver de refer gran part del
projecte per adaptar-lo als objectius fixat pel client pot suposar un
retard molt important en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell impacte molt alt – 0,8 Una de les qüestions mes important
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en un projecte en qualsevol àmbit es adaptar-se als objectius fixats
pel client, per tant si no es així considerem que la reducció de la
qualitat esdevé inacceptable per al client.

Nº 1.03
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nº 1.04
Descripció
general

Nom Petits defectes de disseny detectats a la fase projecte
En la fase de disseny del projecte es molt habitual que sorgeixin petits
defectes de disseny que normalment son solucionats ràpidament.
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta ja que en
projectes constructius es molt habitual que sorgeixin petits defectes de
disseny, degut la majoria de vegades a que moltes tasques esdevenen
iteratives.
Cost
Nivell impacte moderat – 0,2 El fet de tractar-se de petits defectes
de disseny fa que la quantitat de recursos que s’ha de destinar per a
solucionar-los no sigui gaire gran i per tant el seu cost no serà
especialment important.
Temps
Nivell impacte moderat – 0,2 El temps que s’ha d’invertir en
solucionar cada un dels petits defectes generats en la fase de
disseny es pràcticament insignificant però la suma de tots pot tenir
un cert impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell impacte moderat – 0,2 Al tractar-se de petits defectes de
disseny solucionats quasi immediatament el seu efecte sobre la
qualitat no és gaire important.

Nom Inadequada interpretació dels termes de referència
Abans de començar la fase de disseny en profunditat o enginyeria de detall, es
realitza habitualment una enginyeria bàsica en la qual s’interpreten els termes
de referència proporcionats pel client i es procedeix a desenvolupar les
característiques principals del projecte. En aquesta etapa la comunicació entre
el client i l’equip del projecte pot esdevenir a vegades confosa donant lloc a
una inadequada interpretació dels termes de referència.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que, tot i que en el cas que ens ocupa les especificacions o termes de
d’ocurrència referència venen fortament definits pel client, moltes vegades el client que
encarrega el projecte no té coneixements tècnics suficients. Aquesta carència
de coneixements tècnics fa que sovint s’hagin de modificar aspectes en el
projecte d’enginyeria bàsica per tal d’adaptar-lo a les necessitats reals del
client.
Justificació
Cost
Nivell impacte moderat – 0,2 Degut a que els possibles canvis
del nivell
derivats de l’ocurrència del risc nomes afectarien al projecte
d’impacte
d’enginyeria bàsica, els recursos que s’haurien de destinar per a
del risc
portar-los a terme serien petits i per tant el seu impacte en el cost
no seria especialment gran.
Temps
Nivell impacte moderat – 0,2 El temps que s’ha d’invertir en
solucionar els problemes en el projecte d’enginyeria bàsica derivats
d’una mala interpretació dels termes de referència no generaria
retards importants en el cronograma.
Qualitat Nivell impacte alt – 0,4 Tenint en compte que es un risc que
s’origina en la fase d’enginyeria bàsica del projecte, en cas de que
no es solucioni abans de dur a terme fases posteriors del projecte
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pot generar un impacte important sobre la qualitat del projecte.

Nº 1.05
Descripció
general

Nom Incompatibilitat amb les normes i codis locals
El sector de la construcció ve regit per una gran quantitat de normatives i codis
en totes les disciplines que prenen part en el projecte ( urbanisme,
estructures, instal·lacions, contra incendis ... ). El no compliment d’algun
aspecte d’aquestes normes pot derivar en problemes legals alhora de portar a
terme les legalitzacions d’aquest.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que, tot i que les normatives i codis locals són rigorosos i aclaridors, és
d’ocurrència habitual que sorgeixin petits problemes d’incompatibilitat deguts a problemes
d’interpretació subjectiva.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte baix – 0,1 Degut a que els errors d’incompatibilitat
del nivell
amb les normes i codis locals solen ocasionar petites modificacions
d’impacte
formals en els projectes constructius es considera que els recursos
del risc
que s’assignarien per a solucionar-ho serien petits i per tant el cost
baix.
Temps
Nivell d’impacte baix – 0,1 El temps que s’ha d’invertir en
solucionar petites incompatibilitats amb les normes locals es
considera baix.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Aquest tipus de risc pot tenir un
efecte significatiu sobre la qualitat del projecte, degut a que en cas
de haver-hi incompatibilitats amb les normes o codis locals, hi haurà
problemes amb les legalitzacions del projecte.

Nº 1.06
Descripció
general

Nom Deficiències de detall en el disseny
Quan es porta a terme un projecte constructiu de certa envergadura, com es
el cas, el nivell de detall que s’ha d’aconseguir en el disseny i els plànols ha de
ser elevat per tal de no donar lloc a cap mena d’ambigüitat en la fase
d’execució de l’obra.
Justificació
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que
probabilitat històricament aquest risc es sol donar en tots el projectes constructius. A més
d’ocurrència el projecte que ens ocupa es un projecte constructiu multidisciplinari en el
qual es realitzen totes les instal·lacions.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest risc en cas de que es detecti a la
del nivell
fase de disseny i no en la de construcció ( cas que s’analitzarà mes
d’impacte
endavant ) com sol ser habitual, no necessita gran quantitat de
del risc
recursos per a donar-li solució, i per tant el cost és baix.
Temps
Nivell d’impacte baix – 0,1 Habitualment el temps que s’ha
d’invertir per a solucionar possibles deficiències de detall en el
disseny del projecte detectades en la fase de disseny sol ser baix.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 El nivell d’impacte d’aquest risc
davant la qualitat del projecte es baix en el cas que es detecti a la
fase de disseny, en cas contrari pot tenir un impacte significatiu.
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Nº 1.07
Descripció
general

Nom Variacions inesperades en el disseny
En projectes constructius de certa envergadura qualsevol variació inesperada
en el disseny pot donar lloc a múltiples canvis en les diferents tasques del
projecte degut a les interaccions entre aquestes.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja ja que,
probabilitat tot i ser un dels riscos mes habituals en els projectes constructius, la
d’ocurrència probabilitat no és alta degut a que en l’escenari estudiat les especificacions
son fortament definides pel client i per tant el projecte es menys susceptible a
patir variacions en el disseny.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Variacions significatives en el
del nivell
disseny del projecte solen comportar importants canvis en les
d’impacte
diferents tasques donant lloc a una gran assignació de recursos, i
del risc
per tant a un cost elevat.
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Habitualment el temps que s’ha
d’invertir per tal de dur a terme variacions significatives en el
disseny sol ser elevat.
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,05 El nivell d’impacte d’aquest risc davant
la qualitat del projecte és gairebé imperceptible.

Nº 1.08
Descripció
general

Nom Retards en la fase de disseny
Els retards en la fase de disseny poden sorgir per multitud de causes com
poden ser: complicacions tècniques, mala organització, comunicació pobre
entre els diferents membres del projecte ...
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja perquè
probabilitat en els projectes constructius els retards en la fase de disseny solen ser
d’ocurrència habituals degut a que moltes vegades les activitats critiques del cronograma es
retarden originant un retard en la durada de la fase de disseny. A més llegint la
literatura escrita sobre riscos en la construcció aquest risc es qualifica
habitualment amb probabilitat mitja.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest tipus de risc no suposa
del nivell
cap impacte davant del cost del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Els retards significatius en la fase de
del risc
disseny comporten un nivell d’impacte molt alt davant del temps de
la fase projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,2 Retards importants en la fase de
disseny poden tenir un cert impacte sobre la qualitat del projecte
pel fet de generar futures pèrdues de competitivitat en front als
inversors del mateix sector.

Nº 1.09
Descripció
general

Nom Planificació del projecte inadequada
Una mala planificació en la fase projecte pot originar sobre costos i retards
innecessaris degut a una mala assignació dels recursos disponibles o una mala
organització d’aquests.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que en fase projecte les planificacions que es solen fer son ajustades, tot i que
d’ocurrència moltes vegades es veuen modificades. Les planificacions que son mes
delicades de realitzar son les de la fase de construcció degut a que hi
intervenen molts mes actors ( serà objecte d’estudi en casos posteriors ).
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Una planificació inadequada pot arribar a
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del nivell
d’impacte
del risc

generar gran quantitat de costos degut a la mala assignació dels
recursos disponibles.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Una mala planificació genera retards
importants.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest tipus de risc no suposa
cap impacte davant de la qualitat del projecte.

Nº 1.10
Descripció
general

Nom Retards en la presa de decisions
Aquest tipus de risc sol aparèixer com a conseqüència d’una mala coordinació
entre els diferents actors del projecte, o per falta de lideratge del líder del
projecte.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut
probabilitat a que tot i que en la etapa de projecte la presa de decisions és més fàcil,
d’ocurrència sempre solen aparèixer petites discrepàncies entre els actors del projecte que
poden originar retards.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Tot i que per si mateix aquest cost
del nivell
no genera costos addicionals, si ho pot fer de manera indirecte pel
d’impacte
fet de estar desaprofitant els recursos disponibles a la espera d’una
del risc
decisió.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Continus retards en la presa de decisions
determinants del projecte poden generar retards importants en el
cronograma.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Aquest tipus de risc pot tenir un
cert impacte sobre la qualitat del projecte degut a la pèrdua de
competitivitat enfront dels inversors del mateix sector.

Nº 1.11
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nom Errors en el temps requerit per a la coordinació dels consultors externs
En projectes constructius de certa envergadura moltes vegades es requereix
l’ajuda de consultors externs.
Probabilitat alta – 1 Es un risc molt habitual en els projectes de construcció
que requereixen de consultors externs. Habitualment es complicat estimar el
temps que requereixen terceres persones.
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest tipus de risc no suposa cap
impacte davant el cost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Tot i que els errors en el temps
requerit per a la coordinació dels consultors externs poden generar
retards importants en alguns projectes, en el projecte que ens
ocupa no es requereix de molta ajuda de consultors externs per tant
el retard que es pot generar no serà molt gran.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest tipus de risc no suposa
cap impacte davant de la qualitat del projecte.

Nº 1.12

Nom Penalitzacions per incompliment dels terminis de lliurament del
projecte
En tot projecte es fixen prèviament mitjançant un contracte els terminis de
lliurament de l’avantprojecte, del projecte finalitzat i de la finalització de les
obres.
Probabilitat mitja – 0,5 Tot i ser un risc bastant habitual en els projectes

Descripció
general
Justificació
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probabilitat constructius, aquest es sol donar en la fase de lliurament de les obres
d’ocurrència finalitzades i no en el lliurament del projecte.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Habitualment les penalitzacions per
del nivell
incompliment del terminis de lliurament solen comportar costos
d’impacte
importants. El nivell d’impacte davant del cost d’aquest risc vindrà
del risc
definit per les condicions fixades en el contracte.
Temps
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Tot i que la causa d’aquest risc
son els retards en el lliurament, el risc en si no té cap mena
d’impacte davant el temps.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2
Les penalitzacions per
incompliment dels terminis de lliurament del projecte generen un
desprestigi del l’equip del projecte, cosa que afecta a la qualitat de
la feina realitzada.

Nº 1.13
Descripció
general

Nom Experiència dels membres de l’equip del projecte
L’experiència dels membres de l’equip del projecte es un aspecte clau alhora
de realitzar un projecte de gran envergadura. Normalment l’experiència va
lligada a la qualitat del producte obtingut i també a la productivitat de la feina
realitzada.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que tot i que en els equips de projectes constructius els màxims responsables
d’ocurrència solen tenir una experiència molt vasta en el sector, també solen intervenir
membres amb menys experiència que realitzen feines purament tècniques.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Un equip de projecte poc experimentat
del nivell
pot generar gran quantitat de costos afegits degut als errors que
d’impacte
poden succeir.
del risc
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Aquest risc pot implicar canvis
significatius en el disseny degut a errades, derivant així en retards
en el cronograma.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Un equip de projecte poc experimentat té
mes probabilitat de no seleccionar la millor alternativa de disseny
per a la construcció a implantar. Un disseny poc acurat i efectiu
afecta considerablement a la qualitat del projecte.

Nº 1.14

Nom Deficiències en la coordinació dels diferents membres de l’equip del
projecte
Descripció
Un dels aspectes mes importants en la realització d’un projecte es aconseguir
general
que l’equip de persones involucrat treballi de forma conjunta i coordinada per
tal de augmentar la productivitat.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que es un dels principals problemes o riscos que sorgeixen en projectes
d’ocurrència constructius segons la literatura especialitzada.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les deficiències de coordinació fan que es
del nivell
desaprofitin els recursos disponibles, generant així un cost
d’impacte
addicional.
del risc
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Aquest tipus de risc pot generar
retards importants en el cronograma, tot disminuint la
productivitat.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Si els diferents membres de l’equip del
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projecte no treballen coordinats es poden generar discrepàncies en
el disseny, afectant així la qualitat final del projecte.

Nº 1.15

Nom Falta de disponibilitat de directius i professionals competents per a
l’equip del projecte
Descripció
Per tal de realitzar correctament un projecte constructiu de dimensions
general
considerables, com ho és aquest, és molt important contar amb directius
competents que guiïn a la resta de l’equip cap a l’èxit del projecte.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Actualment, en plena crisi econòmica i amb el sector
probabilitat de la construcció treballant sota mínims no es preveu complicada la
d’ocurrència disponibilitat de directius i professionals competents per al projecte.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 La falta de disponibilitat de directius i
del nivell
professionals competents per a l’equip del projecte pot tenir efectes
d’impacte
sobre la productivitat i, per tant, sobre el cost final.
del risc
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de no comptar amb directius i
professionals competents per a l’equip del projecte pot tenir un cert
efecte sobre el cronograma del projecte pel fet de que les solucions
adoptades poden no ser les més efectives.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 El fet de no poder comptar amb
professionals competents per a l’equip del projecte tindria efectes
importants sobre la qualitat final del projecte.

Nº 1.16

Nom Ocurrència de conflictes entre els diferents membres de l’equip del
projecte
Descripció
En projectes de mitja o llarga durada on s’han de prendre moltes decisions
general
diàriament es possible que es generin conflictes entre els diferents membres
de l’equip, deguts a discrepàncies o diferencies d’opinió.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que és habitual que sorgeixin diferencies entre els diferents membres de
d’ocurrència l’equip de projectes, tot i que el director o coordinador del projecte es
l’encarregat de solucionar-los.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Els conflictes que es puguin generar entre
del nivell
els diferents membres de l’equip de projectes tenen un impacte alt
d’impacte
sobre el cost del projecte degut a el constant malbaratament de
del risc
recursos.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Els conflictes dins de l’equip de projectes
poden generar retards importants en el cronograma en el cas de
que no hi intervingui el director del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Els conflictes entre els membres del
projecte poden fer que la qualitat del projecte es vegi afectada
degut a les constants discrepàncies en el disseny.

Nº 1.17
Descripció
general
Justificació
probabilitat
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Nom Dificultats tècniques a la fase de disseny
En projectes constructius depenent del grau d’innovació que presenti el
projecte, del terreny on edificar o d’altres factors poden sorgir dificultats
tècniques alhora de procedir al disseny.
Probabilitat baixa – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja ja que
malgrat que la estructura no ha de generar problemes tècnics de disseny per
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d’ocurrència tractar-se d’una estructura convencional de formigó in situ, els projectes
d’instal·lacions són complexes i poden generar dificultats.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les dificultats tècniques sorgides en la
del nivell
fase de disseny requereixen de l’assignació de recursos addicionals.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Sovint solucionar les dificultats tècniques
del risc
que sorgeixen durant el disseny té un impacte important davant el
cronograma.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Dificultats tècniques importants en
la fase de disseny poden generar errors que tinguin un cert impacte
sobre la qualitat del projecte.

Nº 1.18
Descripció
general

Nom Dificultats en el disseny d’estructures inusuals
Sovint en projectes constructius de gran envergadura es requereix la
implantació d’estructures poc utilitzades o inusuals, dificultant així la tasca de
disseny per falta de referents anteriors.
Justificació
Probabilitat baixa - 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que quasi la totalitat de l’estructura del projecte serà de formigó in situ
d’ocurrència convencional.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 El disseny d’estructures inusuals
del nivell
habitualment comporta una assignació important de recursos per
d’impacte
tal de portar-les a terme, encarint així el cost final del projecte.
del risc
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Habitualment les dificultats que es
generen en el disseny d’estructures inusuals provoquen retards
importants en el cronograma degut a que solen haver-hi poc
experts qualificats per a resoldre-les.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 El disseny d’estructures inusuals
comporta un seguit de dificultats, i en cas de no portar-se a terme
correctament pot tenir un impacte important enfront la qualitat del
projecte.

Nº 1.19
Descripció
general

Nom Gestió dels diferents permisos
En un projecte constructiu s’han de tramitar molts permisos en la fase de
projecte per tal de poder procedir posteriorment a la fase de construcció
sense tenir inconvenients legals.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que la gestió i tramitació dels diferents permisos que requereix la construcció
d’ocurrència d’un centre comercial sol ser un procés relativament llarg, tot i que no sol
presentar problemes inesperats.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 En el cas de tenir problemes en la
del nivell
gestió dels diferents permisos necessaris l’assignació de recursos
d’impacte
per tal de solucionar-ho sol ser poc important, i per tant, el cost
del risc
també.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,4 En cas de tenir problemes en la
gestió dels diferents permisos tramitats, el impacte sobre el
cronograma serà important.
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no té un impacte
significatiu davant la qualitat final del projecte.

117

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa
Nº 1.20

Nom Necessitat d’avaluació d’impacte ambiental i dificultats que puguin
sorgir
Descripció
En projectes grans on hi ha la possibilitat de produir afeccions sobre el medi
general
ambient es obligatori la realització d’una avaluació d’impacte ambiental.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut
probabilitat a que el centre comercial es construirà en sol urbanitzable i per tant no es
d’ocurrència requerirà l’avaluació d’impacte ambiental corresponent.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 La necessitat de realitzar una
del nivell
avaluació d’impacte ambiental comporta un cost addicional sobre el
d’impacte
projecte.
del risc
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet d’haver de realitzar una
avaluació d’impacte ambiental pot comportar retards en el
cronograma en el cas de no tenir-ho previst des de el inici del
projecte.
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no té un impacte
significatiu davant la qualitat final del projecte.

Nº 1.21

Nom Traves per a la obtenció d’informació (plans urbanístics, xarxes de
subministrament)
Descripció
En un projecte constructiu de l’envergadura d’un centre comercial es
general
imprescindible contar amb una informació inicial per tal d’ajustar el projecte
als requeriments legals, a la disponibilitat dels serveis ...
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut
probabilitat a que actualment es molt complicat trobar-se traves per a l’obtenció
d’ocurrència d’informació a traves de l’administració publica. Molta de la informació
necessària es fàcilment consultable a traves d’Internet.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no té un impacte
del nivell
significatiu sobre el cost del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Si sorgeixen traves en la obtenció
del risc
de la informació necessària per a la realització del projecte pot
comportar retards en la data d’inici de la fase projecte.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de no comptar amb la
informació necessària per a la realització del projecte pot generar
que les solucions adoptades no siguin les més adequades, afectant
així a la qualitat final del projecte.

Nº 1.22
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc
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Nom Adequació del projecte a les diferents ordenances
Qualsevol projecte constructiu que es realitza a de complir les ordenances
municipals del lloc on serà implantat, en aquest cas les de Terrassa.
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa perquè
es considera que en un municipi important com ho es Terrassa les ordenances
municipals son prou clares, i per tant la probabilitat de no ajustar el projecte a
les ordenances es baixa.
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet d’haver de fer canvis per tal
d’ajustar el projecte a les ordenances necessitarà l’assignació de
recursos, i per tant, generarà costos addicionals.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Degut als possibles canvis per tal
d’adequar el projecte a les diferents ordenances es poden generar
retards.
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Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 La no adequació del projecte a les
diferents ordenances pot generar problemes legals i afectar
clarament a la qualitat final del projecte.

Nº 1.23
Descripció
general

Nom Canvis en les regulacions
Un projecte constructiu de les dimensions d’un centre comercial esta regit per
una quantitat considerable de regulacions i normatives. Possibles canvis en les
regulacions poden crear una incertesa important.
Justificació
Nivell d’impacte baix – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa
probabilitat perquè aquest risc sempre s’ha considerat de baixa importància en projectes
d’ocurrència constructius. A més Espanya és un país on les regulacions són solides i
estables.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Canvis significatius en les
del nivell
regulacions poden generar canvis en la fase de disseny, necessitant
d’impacte
així recursos addicionals que suposen un augment del cost final del
del risc
projecte.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet d’haver d’adaptar un projecte
a noves regulacions fa que el cronograma es pugui veure afectat.
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no té un impacte
significatiu davant la qualitat final del projecte.

Nº 1.24
Descripció
general

Nom Estudi geotècnic inadequat
Una de les tasques mes importants que s’han de dur a terme abans de la fase
de disseny del projecte és la realització d’un estudi geotècnic acurat que reveli
les característiques del terreny per tal de poder dissenyar l’estructura de
l’edifici en conseqüència.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que tot i ser realitzat per un equip extern al projecte, la responsabilitat dels
d’ocurrència possibles sinistres causats per un estudi geotècnic inadequat recau sobre el
tècnic que el realitza.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt alt – 0,4 El disseny d’un edifici ve condicionat
del nivell
en una part important segons les condicions del terreny que el
d’impacte
sustenta. És per això que en cas de que es detectin errades en
del risc
l’estudi geotècnic quan l’etapa de disseny esta molt avançada, els
recursos que s’hauran de destinar per a refer el disseny seran alts, i
per tant el seu cost també.
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Depenent de la rapidesa amb la qual
es detectin els errors en l’estudi geotècnic els retards poden arribar
a ser molt importants.
Qualitat Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Un estudi geotècnic inadequat pot
suposar la fallida total del projecte, i per tant tenir un impacte molt
gran enfront la qualitat final del projecte.

Nº 1.25
Descripció
general
Justificació
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Nom Variació dels tipus de terreny existents en la parcel·la
En l’estudi geotècnic que es realitza en la fase projecte de qualsevol
construcció, un dels paràmetres més importants és la variació del tipus de
terrenys existents en la parcel·la a edificar.
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
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probabilitat la falta de dades que existeixen sobre aquest risc.
d’ocurrència
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet que en la parcel·la hi hagi una
del nivell
gran variació en els tipus de terreny que s’hi poden trobar,
d’impacte
provocaria un augment en la dificultat de disseny de l’estructura
del risc
resistent, i per tant també un augment en el cost.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les dificultats de disseny provocades per
la variació dels tipus de terreny podrien causar retards en el
cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no té un impacte
significatiu davant la qualitat final del projecte.

Nº 1.26
Descripció
general

Nom Afectació de llocs d’interès especial
Degut a la proximitat amb algun lloc d’interès especial (com parcs naturals,
corredors d’animals ...), moltes vegades si l’administració considera que pot
haver certa afectació, imposa un seguit de mesures a seguir per tal de
minimitzar aquesta afectació.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut
probabilitat a que es preveu la construcció del centre comercial en zona urbana i per tant
d’ocurrència es descarta qualsevol afectació de llocs d’interès especial.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 L’afectació de llocs d’interès
del nivell
especial pot provocar canvis significatius en el disseny del projecte,
d’impacte
originant així costos addicionals.
del risc
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 L’afectació de llocs d’interès especial
quasi sempre implica retards importants en el cronograma del
projecte degut a discrepàncies de disseny amb l’administració.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 En aquests tipus de riscos la qualitat del
projecte es pot veure afectada ja que es prioritza la minimització del
impacte sobre els llocs d’interès especial davant del objectius del
projecte.

Nº 1.27

Nom Dificultat per a trobar la localització idònia per a la realització del
centre comercial
Descripció
En projectes constructius de certa envergadura, com ho es un centre
general
comercial, la selecció de la localització pot comportar dificultats, ja sigui per la
falta de terreny disponible, per la relació qualitat de la parcel·la preu
d’adquisició, o d’altres.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que tot i que a Terrassa la disponibilitat de terreny urbanitzable és prou bona,
d’ocurrència la existència de diverses zones amb característiques totalment diferents pot
complicar la elecció de la parcel·la idònia per a la implantació del centre
comercial.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no comporta
del nivell
conseqüències importants en el cost del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 La dificultat per a trobar la localització
del risc
idònia per a la realització del centre comercial pot originar retards
importants en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de no trobar la localització
idònia per a la realització del projecte pot generar un cert impacte

120

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa
sobre la qualitat final d’aquest.

Nº 1.28

Nom Adequació de les necessitats de terreny i de la parcel·la. Necessitat de
reparcel·lar
Descripció
Tot i que les necessitats de terreny que requereix la construcció d’un centre
general
comercial són altes, moltes vegades les parcel·les disponibles ho són encara
més. En aquests casos si es decideix adquirir la parcel·la, el més normal és
reparcel·lar-la utilitzant així nomes el terreny necessari per al projecte a
realitzar. La parcel·la sobrant es pot vendre o reservar per a futures
ampliacions si es té previst.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que s’ha observat que a Terrassa hi han moltes parcel·les urbanitzables que
d’ocurrència superen amb escreix les necessitats de terreny que requereix la construcció
del centre comercial, per tant és probable que es tingui que reparcel·lar.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
del nivell
d’impacte sobre el cost del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet d’haver de reparcel·lar pot
del risc
implicar retards en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 1.29
Descripció
general

Nom Retard en l’adquisició del terreny a edificar
Un dels factors importants a la hora de realitzar un projecte constructiu és
l’adquisició del terreny a edificar. Moltes vegades hi ha retards en l’adquisició
del terreny degut a processos de negociació, problemes legals o de
finançament.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que degut a l’actual crisi econòmica els problemes de finançament
d’ocurrència s’accentuen més. A més aquest sol ser un risc habitual en el projectes
constructius.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
del nivell
d’impacte sobre el cost del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Els retards en l’adquisició dels
del risc
terrenys a edificar solen afectar el cronograma de forma molt
important.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 1.30

Nom Dificultat per a la connexió amb la xarxa publica d’aigües conforme a
reglamentació.
Descripció
Un dels serveis importants que haurà de tenir el centre comercial per el seu
general
correcte funcionament és el d’aigua potable. És per això que s’ha de tenir en
compte la proximitat de la xarxa publica d’aigües i la possibilitat de tenir accés
a ella.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Tenint en compte que el centre comercial es situarà
probabilitat per la zona centre o en algun dels polígons industrials de Terrassa l’accés a la
d’ocurrència xarxa publica d’aigües no hauria de comportar complicacions importants. A
més el consum d’aigua d’un centre comercial és relativament baix.
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Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Cost

Nivell d’impacte alt – 0,4 Una connexió dificultosa amb la xarxa
publica d’aigües pot comportar dificultats tant de disseny com
d’accessibilitat a aquesta, augmentant el cost final del projecte.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Si sorgeixen dificultats tècniques
importants per a realitzar la connexió amb la xarxa publica d’aigües
el cronograma del projecte es veurà afectat de forma important.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Una connexió dificultosa amb la
xarxa publica d’aigües pot derivar posteriorment en problemes
tècnics durant el seu funcionament, afectant així a la qualitat del
projecte.

Nº 1.31

Nom Dificultat per a la connexió amb la xarxa elèctrica conforme a
reglamentació
Descripció
El servei més important que ha de tenir un centre comercial per al seu
general
correcte funcionament és el servei elèctric. En una construcció de dimensions
considerables, com ho és un centre comercial, el consum elèctric és molt
elevat, i per tant normalment l’electricitat es contracta en mitja tensió i
s’instal·la un transformador.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que al tractar-se de consums elevats d’energia elèctrica les consideracions a
d’ocurrència fer en el disseny i els tràmits amb les companyies elèctriques són més elevats.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les dificultats de disseny i en els tràmits
del nivell
per a la connexió amb la xarxa elèctrica requeriran de recursos
d’impacte
addicionals, i per tant, augmentaran el cost final del projecte.
del risc
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les dificultats de connexió amb la xarxa
elèctrica poden provocar retards importants en el cronograma.
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no té un impacte
significatiu davant la qualitat final del projecte.

Nº 1.32

Nom Dificultat per a la connexió amb la xarxa de sanejament públic
conforme a reglamentació
Descripció
Un dels serveis que ha de tenir un edifici és la connexió amb la xarxa de
general
sanejament públic, per això s’ha de tenir en compte la proximitat a aquesta i
les condicions de connexió.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut
probabilitat a que el centre comercial es situarà al centre de Terrassa o en algun dels
d’ocurrència polígons industrials existents cosa que fa que la connexió no tingui dificultats.
A més la quantitat d’aigües que un centre comercial aboca a la xarxa de
sanejament públic és baixa, i per tant, el disseny de la instal·lació no ha de
tenir dificultats tècniques.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les dificultats que puguin haver en
del nivell
relació amb la connexió amb la xarxa publica de sanejament poden
d’impacte
provocar costos addicionals importants.
del risc
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les dificultats de connexió amb la xarxa
de sanejament públic poden originar retards importants en el
cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no té un impacte
significatiu davant la qualitat final del projecte.
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Nº 1.33
Descripció
general

Nom Falta de infraestructures de transport properes
Tant en la etapa de construcció com en la d’explotació les avantatges de tenir
infraestructures de transport properes al centre comercial són evidents
(abastiment de materials, abastiment de mercaderies). Tot i que les
conseqüències d’aquest risc es comencen a fer evidents en la etapa de
construcció, és important tenir-lo en compte en la fase de projecte.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut
probabilitat a que es considera que la ciutat de Terrassa té a prop infraestructures de
d’ocurrència transport importants com la C-58 o la AP-7.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte baix – 0,1 Tot i que les conseqüències d’aquest
del nivell
risc en fases posteriors tenen impacte en el cost del projecte, en la
d’impacte
fase projecte no té conseqüències importants sobre aquest.
del risc
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 La falta d’infraestructures de
transport properes pot fer que la decisió del proveïdors de material
a contractar sigui mes dificultosa, fent així que el cronograma del
projecte sofreixi petits retards.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 El fet de no tenir infraestructures de
transport properes fa que el projecte perdi en qualitat, tot i que les
conseqüències d’aquest risc no es veuen fins a fase més avançades
del projecte.

Nº 1.34
Descripció
general

Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nº 1.35
Descripció
general

Nom Falta de línies de transport públic properes
Per a la etapa d’explotació del centre comercial és molt important comptar
amb línies de transport públic properes, per tal d’assegurar l’arribada de
clients que no compten amb transport privat. Tot i que les conseqüències
d’aquest risc es veuen en la etapa d’explotació, és en la fase de projecte on es
poden prendre mesures per donar solució al risc.
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut
a que malgrat Terrassa és una ciutat amb un transport públic bastant extens,
els polígons industrials que rodegen la ciutat no estan totalment servits per
línies de transport públic.
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre el cost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat
Nivell d’impacte alt – 0,4 El fet de no disposar de línies de
transport públic properes al centre comercial fa que la qualitat
del projecte es vegi clarament afectada.

Nom Necessitat d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la
En projectes constructius de certa envergadura, com ho és el d’un centre
comercial, sovint les llicencies d’obres concedides pels municipis van
condicionades a la obligació d’urbanitzar les rodalies i els accessos a la
parcel·la a construir.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que és molt probable que es tingui d’urbanitzar les rodalies de la parcel·la
d’ocurrència degut al fet de que es construeixi el centre comercial en algun polígon
industrial de les rodalies de Terrassa.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet d’haver d’urbanitzar les
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del nivell
d’impacte
del risc

rodalies de la parcel·la fa que s’hagin de destinar recursos per tal
d’incloure-ho en el projecte, i per tant el cost final del projecte es
veuria lleugerament afectat.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 En cas d’haver d’urbanitzar les
rodalies i els accessos a la parcel·la s’haurà d’incloure en el projecte
i negociar-ho amb el municipi, amb el conseqüent retard en el
cronograma que això pot provocar.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest tipus de risc no té un
impacte significatiu davant la qualitat final del projecte.

Nº 1.36
Descripció
general

Nom Necessitat de treballs provisionals per accedir a la parcel·la a edificar
Algunes vegades en projectes constructius es necessita un treball previ per tal
de poder accedir a la parcel·la a edificar i procedir a l’etapa de construcció.
Aquests treballs a realitzar cal que estiguin reflectits el document del projecte.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut
probabilitat a que Terrassa és una ciutat sense gaires desnivells i per tant la majoria del
d’ocurrència terreny urbanitzable disponible disposa de bons accessos a les parcel·les.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte baix – 0,1 El fet d’haver de preveure uns treballs
del nivell
previs per tal de poder accedir a la parcel·la no representa un
d’impacte
impacte significatiu en el cost final del projecte.
del risc
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 A vegades seleccionar el millor
accés a la parcel·la no es trivial, i per tant s’ha d’invertir un temps
que provoca petits retards en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest tipus de risc no té un
impacte significatiu davant la qualitat final del projecte.

Nº 1.37
Descripció
general

Nom Efecte d’edificis existents, necessitat de protecció o de demolició
En projectes constructius l’efecte de edificis adjacents pot suposar problemes
ja sigui per la necessitat de protegir-los o de demolir-los. Tots aquests aspectes
que moltes vegades no són trivials han d’estar reflectits en el document
projecte.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut
probabilitat a que la majoria dels centres comercials a l’actualitat es construeixen en
d’ocurrència parcel·les aïllades a les afores de les ciutats o en polígons industrials, per tant
l’efecte de edificis adjacents és menor.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Moltes vegades el fet de tenir
del nivell
edificis adjacents condiciona i dificulta el disseny de l’edifici, i per
d’impacte
tant pot tenir un lleuger impacte sobre el cost final del projecte.
del risc
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet d’haver de preveure en el
projecte la protecció de edificis adjacents pot comportar petits
retards en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest tipus de risc no té un
impacte significatiu davant la qualitat final del projecte.

Nº 1.38
Descripció
general
Justificació
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Nom Dificultats per a trobar finançament
En projectes constructius de mitjana o gran envergadura moltes vegades és
complicat trobar finançament, i més ara amb l’actual crisi econòmica.
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
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probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nº 1.39
Descripció
general

l’actual situació econòmica no només a España sinó a tota Europa. Actualment
aconseguir fonts de finançament per a la realització de projectes és complicat.
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre el cost final del projecte.
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Aquest tipus de risc implica retards
molt importants en el cronograma del projecte, i pot arribar a
posposar indefinidament el començament d’aquest.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Degut als importants retards
causats per la falta de finançament la qualitat del projecte es pot
veure afectada.

Nom Augment de les taxes d’interès
En inversions grans com les que s’han de fer per a la construcció d’un centre
comercial, es recorre al finançament dels projectes mitjançant crèdits. Un dels
grans riscos en el finançament dels projecte és l’augment de les taxes d’interès
dels crèdits.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Actualment en la situació de crisis de l’economia en la
probabilitat que ens trobem les entitats financeres concedeixen crèdits amb taxes
d’ocurrència d’interès més desfavorables.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’augment de les taxes té un efecte
del nivell
directe en l’augment del cost final del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest tipus de risc no té cap
del risc
mena d’impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix - 0,05 Aquest tipus de risc no té un
impacte significatiu davant la qualitat final del projecte.

125

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa
1.1.2. Llista de riscos identificats. Cas 2: Fase execució.
En l’escenari 2 s’estudien els riscos que puguin sorgir en la fase d’execució del projecte del
centre comercial. A continuació es detallen els riscos identificats en l’escenari 2:
Nº 2.01
Descripció
general

Nom Dificultat per a trobar fonts de finançament per al projecte.
Els projectes constructius de mitjana o gran envergadura requereixen
d’inversions grans per a portar-se a terme. Per aquesta raó a vegades es
complicat trobar fonts per a finançar el projecte.
Justificació
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a la
probabilitat situació de crisi econòmica que es viu actualment, que fa que sigui complicat
d’ocurrència trobar fonts de finançament per a fer inversions grans com ho es la
construcció d’un centre comercial.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
del nivell
d’impacte sobre el cost final del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Aquest tipus de risc pot causar
del risc
retards importants en el cronograma del projecte, i fins i tot post
posar-lo indefinidament.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de generar retards importants
pot fer que la qualitat del projecte davant d’aquest risc es vegi
afectada degut a una pèrdua de competitivitat davant la
competència.

Nº 2.02
Descripció
general

Nom Dificultat per a fer front els pagaments corrents del projecte.
En un projecte de mitja durada, com ho és aquest, en el dia a dia s’ha de fer
front a pagaments importants com són els pagaments als treballadors, als
proveïdors de matèries i maquinaria, ...
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que amb la situació econòmica actual és difícil que no es presentin problemes
d’ocurrència de liquidés puntuals que retardin els pagament corrents del projecte.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
del nivell
d’impacte sobre el cost final del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no suposa retards
del risc
importants en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’’impacte alt – 0,4 Aquest risc pot suposar la pèrdua de
confiança en el projecte dels proveïdors, treballadors i altres actors,
afectant així a la qualitat del projecte.

Nº 2.03
Descripció
general

Nom Grups de pressió, protestes locals.
En determinats projectes constructius es generen inconvenients per als
ciutadans que viuen a les rodalies de la construcció. A vegades aquests
ciutadans organitzen protestes locals amb la finalitat d’impedir l’avanç en la
construcció.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que es considera que la construcció d’un centre comercial no comporta
d’ocurrència inconvenients importants en la zona on es construeixi, mes aviat el contrari,
donarà un servei a una determinada població.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no comporta sobre
del nivell
costos importants en el pressupost del projecte.
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d’impacte
del risc

Temps

Nivell d’impacte moderat – 0,2 Les protestes locals davant la
construcció d’un projecte determinat poden generar petits retards
en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 La pressió mediàtica de certs grups locals
enfront a un determinat projecte pot desprestigiar-lo, tot afectant a
la seva qualitat.

Nº 2.04
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nom Canvis en les regulacions laborals.
Com qualsevol sector productiu, la construcció es regeix per les regulacions
laborals establertes pel govern.
Probabilitat baixa – 0,1 Les regulacions laborals a Espanya no solen sofrir
canvis habitualment. A més en època de crisi econòmica, com actualment, si
es canvien les regulacions laborals sol fer-se afavorint a les empreses.
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Aquest tipus de risc pot suposar un
sobre cost en el pressupost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.05
Descripció
general

Nom Efecte d’edificis existents, possibles danys.
En projectes constructius s’han de tenir molt en compte l’efecte de les
construccions que hi ha a les rodalies de la parcel·la a construir per tal de
evitar possibles danys.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que en el cas de que la localització del centre comercial sigui el centre de
d’ocurrència Terrassa l’efecte dels edificis de les rodalies serà important. A més com en el
projecte es preveu la construcció d’un pàrquing soterrat l’efecte del moviment
de les terres sobre els altres edificis s’haurà de tenir en compte.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 El cost dels danys que poden haver
del nivell
en els edificis de les rodalies pot tenir un efecte molt important en
d’impacte
el pressupost del projecte.
del risc
Temps
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Possibles danys en les edificacions
contigües a la parcel·la poden generar un desprestigi important del
grup del projecte.

Nº 2.06
Descripció
general

Nom Necessitat de treballs provisionals per accedir al lloc de treball.
En algunes ocasions en projectes constructius l’accés a les parcel·les a
construir presenten complicacions i necessiten de treballs provisionals per tal
de tenir un accés amb certes garanties.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que l’ocurrència d’aquest risc be supeditada en gran part a la localització del
d’ocurrència projecte. Aquest risc pren importància en localitzacions properes al centre de
la ciutat.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 La necessitat d’haver de fer treballs
del nivell
provisionals per accedir suposa un sensible sobre cost en el
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d’impacte
del risc

pressupost del projecte.
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet d’haver d’a condicionar un
accés a la parcel·la fa que el cronograma es vegi lleugerament
afectat.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.
Temps

Nº 2.07
Descripció
general

Nom Inflació.
En projectes constructius de certa envergadura la inflació pot ser una font de
risc important, ja que pot fer variar de manera significativa les estimacions de
costos inicials.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que en l’actualitat les tasses d’inflació han estat moderades, i per tant fàcils de
d’ocurrència tenir en compte en les estimacions requerides en el projecte.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Tasses altes d’inflació fan que el cost del
del nivell
projecte varií radicalment, i per tant, tenen un impacte important
d’impacte
en el pressupost d’aquest.
del risc
Temps
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.08
Descripció
general

Nom Disputes laborals.
En un projecte constructiu participen molts treballadors de diferents oficis.
Sempre hi ha la possibilitat de que els treballadors o un grup de treballadors
portin a terme disputes laborals, vagues ...
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que en l’actual situació les disputes laborals son bastant habituals. Consultant
d’ocurrència bibliografia relacionada aquest risc normalment es qualifica amb nivell de
probabilitat d’ocurrència mitja.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc pot tenir un petit
del nivell
impacte sobre el cost del projecte derivat de l’ incompliment
d’impacte
d’algun contracte o al desaprofitament d’algun material de
del risc
construcció.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Les disputes laborals poden generar
retards importants en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Segons el tipus i les repercussions
de les disputes laborals, poden generar un desprestigi del grup de
projectes que afecti a futurs encàrrecs.

Nº 2.09
Descripció
general

Nom Disponibilitat de materials d’obra.
En els projectes constructius el flux de materials necessari per tal de dur a
terme les obres sol ser gran, i per tant la dependència dels materials de
construcció també.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que tot i que fa uns anys els experts senyalaven aquest risc com un dels més
d’ocurrència importants en una obra, actualment amb la situació d’estancament del sector
de la construcció, la disponibilitat de materials d’obra és més gran.
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Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Cost

Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de no tenir o tenir una
disponibilitat reduïda de materials d’obra fa que es puguin haver de
parar certes activitats en l’obra, desaprofitant així altres recursos
com la ma d’obra o la maquinaria.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Tenir manca de materials d’obra pot
originar retards importants en el cronograma del projecte degut a la
impossibilitat de realitzar certes tasques per falta de material.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.10
Descripció
general

Nom Disponibilitat de ma d’obra qualificada.
Un dels factors més importants en l’èxit d’un projecte constructiu és la ma
d’obra. És per això que és transcendental que la ma d’obra que es contracti
sigui ma d’obra qualificada i preparada per fer les tasques que se li exigiran.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Tot i que actualment l’estancament del sector de la
probabilitat construcció fa que la disponibilitat de ma d’obra sigui molt més gran, la
d’ocurrència construcció ha sigut un dels sectors amb més quantitat de ma d’obra oc
qualificada.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 La utilització de ma d’obra poc
del nivell
qualificada pot comportar problemes de productivitat així com
d’impacte
també tasques defectuoses, que tindrien un impacte sobre el
del risc
pressupost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 La ma d’obra poc qualificada sol ser
menys eficient i per tant generaria retards en cronograma del
projecte.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Aquest tipus de risc pot originar tasques
defectuoses o inacabades que tindrien un efecte important sobre la
qualitat final del projecte.

Nº 2.11
Descripció
general

Nom Disponibilitat de maquinaria.
Un dels recursos més importants en una obra de construcció de dimensions
considerables és la maquinaria. Per a la majoria de tasques, especialment en
les primeres fases de la construcció es imprescindible l’ajuda de la maquinaria.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que malgrat la bibliografia especialitzada sol tractar aquest risc com un dels
d’ocurrència importants en un projecte constructiu, l’actual situació del sector de la
construcció fa que la disponibilitat de maquinaria sigui molt mes gran.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de no disposar de la
del nivell
maquinaria necessària per al correcte desenvolupament del
d’impacte
projecte fa que els altres recursos, com ara la ma d’obra o el
del risc
material estiguin desaprofitats, cosa que afectaria al pressupost del
projecte.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 La maquinaria és imprescindible per a
realitzar gran part de les tasques que es duen a terme en una obra.
És per això que el fet de no disposar de la maquinaria necessària
implicaria retards importants en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.
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Nº 2.12
Descripció
general

Nom Restriccions d’hores de treball.
Normalment els projectes de construcció solen ser una font de soroll i altres
inconvenients que afecten a la gent que hi ha al seu voltant. És per aquest
motiu que en determinades zones es limiten les hores en que es pot treballar
a l’obra per evitar conflictes amb el veïnat.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que és un risc que depèn bàsicament de la localització del projecte. Aquest risc
d’ocurrència és més important com més cèntrica sigui la localització del centre comercial.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
del nivell
d’impacte sobre el cost final del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de tenir limitades les hores de
del risc
treball pot generar certs retards en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.13

Nom Poca disponibilitat de caps d’obra qualificats, dificultat per a la
contractació.
Descripció
La figura del cap d’obra en un projecte de construcció és de especial
general
importància, especialment en projectes de certa envergadura. El cap d’obra
juntament amb el seu equip són els encarregats de planificar l’obra i assegurar
que la obra s’ajusta als costos, als terminis i a la qualitat establerta.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que actualment no és complicat trobar professionals qualificats disposats a
d’ocurrència realitzar les tasques de cap d’obra.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Una de les tasques que ha de dur a terme
del nivell
un cap d’obra és assegurar que la obra s’ajusta als costos previstos.
d’impacte
És per aquest motiu que si no es disposa d’un cap d’obra qualificat,
del risc
els costos es poden veure sèriament afectats.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 El fet de no disposar d’un cap d’obra
qualificat pot fer que la obra no s’ajusti al cronograma definit
inicialment.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 El cap d’obra és el principal encarregat
d’assegurar que la qualitat final de la obra s’ajusta a la definida, i
per tant si no esta prou qualificat per ocupar aquest lloc, la qualitat
final del projecte es pot veure fortament afectada.

Nº 2.14
Descripció
general

Nom Dificultats per a la contractació d’un contractista amb garanties.
Gran part de les disputes generades en l’obra són causades per una mala
relació entre el contractista i el cap d’obra. És per aquest motiu que és
preferible tenir referències del contractista per tal d’evitar futures sorpreses.
Justificació
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que
probabilitat en la bibliografia consultada habitualment es considera l’actitud dels
d’ocurrència contractistes com una font important de risc per a una obra.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Habitualment els contractistes
del nivell
inflen els preus de les obres realitzades amb la finalitat de tenir un
d’impacte
marge de benefici més elevat.
del risc
Temps
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Els contractistes solen utilitzar materials o
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les tècniques més econòmiques, pel que moltes vegades la qualitat
d’algunes parts de la construcció no es correspon amb la establerta.

Nº 2.15
Descripció
general

Nom Retards en el tancament de contractes.
En el món de la construcció, i més en obres importants solen portar-se a terme
multitud de contractes. És important que els contractes es tanquin en el
moment adequat per tal de no causar retards en el projecte.
Justificació
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que
probabilitat en els projectes constructius sempre solen sorgir problemes o discrepàncies
d’ocurrència que fan que el tancament dels contractes sofreixi un retard.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
del nivell
d’impacte sobre el cost final del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Els problemes en el tancament dels
del risc
contractes solen tenir un impacte alt sobre el cronograma del
projecte, degut bàsicament a la gran quantitat de contractes que hi
ha en curs.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.16
Descripció
general

Nom Planificació de la fase de construcció inadequada o inexistent.
En la fase d’execució d’un projecte constructiu és de vital importància realitzar
una planificació acurada per tal de realitzar el projecte amb el termini fixat i no
malbaratar els recursos en l’obra.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que en algunes ocasions en projectes constructius es tendeix a fer
d’ocurrència programacions massa optimistes, que posteriorment es veuen modificades.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Una planificació inadequada pot fer
del nivell
que es malbaratin recursos afectant així al pressupost final del
d’impacte
projecte.
del risc
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,8 Una planificació inadequada o massa
optimista comportarà retards importants en el cronograma del
projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.17
Descripció
general

Nom Penalitzacions per excedir els terminis d’entrega de les obres.
En tot contracte d’execució de projectes constructius una de les condicions
més importants i habituals són els terminis d’entrega de les obres, i les
penalitzacions en cas d’incompliment.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que és bastant habitual que s’excedeixi el termini d’entrega d’obres. A més
d’ocurrència segons la bibliografia consultada sol ser un risc bastant habitual.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 El nivell d’impacte d’aquest risc esta
del nivell
condicionat als retards en l’entrega de les obres, ja que
d’impacte
habitualment les penalitzacions per excedir els terminis d’entrega
del risc
van augmentant segons augmenta el retard. El impacte que pot
tenir sobre el pressupost del projecte pot arribar a ser molt
important.
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Temps

Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.18

Nom Contaminació acústica, excedir els valors llindar de soroll permesos en
l’obra.
Descripció
En les obres hi ha una gran quantitat de emissors de soroll i vibracions, tal com
general
els motors de combustió, els equips pneumàtics, ...
Justificació
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que
probabilitat és habitual que en les obres es superin amb escreix els valors llindar de soroll
d’ocurrència permesos a causa de les tasques que es duen a terme.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte baix – 0,1 No és gaire habitual que s’imposin
del nivell
sancions en les obres per superar els valors llindar permesos, de
d’impacte
totes maneres les sancions no suposen un impacte alt sobre el
del risc
pressupost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Tant el malestar dels treballadors
com el del veïnat pròxim a les obres pot generar un desprestigi del
grup del projecte que pugui afectar a futurs encàrrecs.

Nº 2.19
Descripció
general

Nom Productivitat en el treball insuficient.
En els projectes constructius hi ha una gran quantitat de treballadors implicats
i una gran quantitat de tasques a realitzar. És per aquest motiu que és
important que les tasques es realitzin en el menor temps possible per tal
d’augmentar la productivitat, i per tant reduir els costos.
Justificació
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que
probabilitat a la bibliografia consultada tracten aquest risc com un dels més importants en
d’ocurrència els projectes constructius. Moltes vegades és complicat coordinar una gran
quantitat de treballadors realitzant una gran varietat de tasques
simultàniament.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 La baixa productivitat és un dels grans
del nivell
enemics de qualsevol activitat industrial que es dugui a terme. La
d’impacte
baixa productivitat fa que es desaprofitin els recursos disponibles
del risc
sense obtenir el resultat desitjat, això fa que els costos en el
pressupost es puguin veure sèriament augmentats.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 El fet de que la productivitat sigui baixa
repercuteix directament sobre el cronograma del projecte, ja que
les tasques no es realitzen en el temps previst, causant així retards
importants.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.
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Nº 2.20
Descripció
general

Nom Canvis no previstos en les tasques a realitzar.
A les obres poden sorgir multitud d’imprevistos que moltes vegades poden
canviar lleugerament les tasques a realitzar. Es pot canviar la cronologia de les
tasques, les tècniques a utilitzar, ...
Justificació
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que
probabilitat a les obres es generen habitualment una gran quantitat de canvis no previstos
d’ocurrència inicialment en les tasques a realitzar.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Realitzar canvis no programats en
del nivell
les tasques a realitzar pot afectar lleugerament al pressupost del
d’impacte
projecte degut a l’assignació de mes recursos per a realitzar cada
del risc
activitat.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 En el cas de realitzar canvis no
previstos en les tasques es generaran petits retards en el
cronograma deguts a la necessitat de concretar aquests canvis.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.21
Descripció
general

Nom Utilització de materials defectuosos en la obra.
Un dels factors importants dels projectes constructius és la utilització en obra
de materials que tenen una igual o superior a la fixada en la memòria del
projecte. Ja sigui per que els materials no tenen la qualitat mínima o per que
directament són defectuosos aquest és un risc que pot afectar sèriament a la
seguretat de la construcció.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que tot i que actualment cada vegada es realitzen més controls de qualitat a
d’ocurrència l’obra, i per tant, és complicat acabar utilitzant material defectuós en la
construcció, aquest és un risc molt comú.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 La utilització de materials
del nivell
defectuosos en l’obra pot generar canvis molt importants en el
d’impacte
pressupost del projecte, especialment si els materials defectuosos
del risc
s’empren en l’estructura portant.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 En la majoria de casos la utilització de
materials defectuosos es detecta, i per tant, es substitueixen,
originant així retards importants en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt alt – 0,8 La utilització de materials
defectuosos afecta molt greument a la qualitat del projecte, podent
generar riscos importants per als treballadors o els futurs usuaris de
la construcció.

Nº 2.22
Descripció
general

Nom Robatoris o actes vandàlics comesos per persones alienes a la obra.
En les obres s’hi acostuma a emmagatzemar material, hi ha maquines bastant
costoses, i a més hi ha també una gran quantitat de treball realitzat
prèviament. És per aquest motiu que moltes vegades les obres sofreixen
robatoris de material, com per exemple petita maquinaria, fil de coure, ...
Justificació
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que
probabilitat segons la bibliografia especialitzada és un dels riscos importants en les obres
d’ocurrència de construcció. A més actualment és un risc cada vegada més habitual.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El cost de reposar tot el material
del nivell
sostret, i reparar el treball malmès pot significar lleugers canvis en

133

PFC – Enginyeria Industrial Superior
Anàlisi de riscos de la implantació d’un centre comercial a la ciutat de Terrassa
d’impacte
del risc

el pressupost del projecte.
Nivell d’impacte alt – 0,4 El fet de patir robatoris o actes vandàlics
pot fer variar substancialment el cronograma del projecte. Pot patir
retards deguts a la impossibilitat de realitzar certes tasques degut a
l’absència de material, o degut a la necessitat de reparar treballs ja
realitzats.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.
Temps

Nº 2.23
Descripció
general

Nom Riscos a terceres persones per accés no permès a la obra.
En una obra hi ha multitud de perills per a les persones alienes a l’obra sense
l’equip adequat. Els riscos que afecten als treballadors de la obra esdevenen
més probables quan personal no experimentat i/o equipat entra a la obra.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que tot i que les obres acostumen a estar delimitades i amb la senyalització
d’ocurrència adequada, és difícil controlar exhaustivament l’accés de totes les persones al
recinte.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les conseqüències de l’accés de terceres
del nivell
persones a l’obra poden ser grans, i per tant les responsabilitats
d’impacte
econòmiques en cas de negligència també.
del risc
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 En cas de ocurrència d’algun
accident important per accés de terceres persones, el cronograma
del projecte es pot veure lleugerament afectat degut a les possibles
investigacions que es durien a terme.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.24
Descripció
general

Nom Defectes latents.
En els projectes constructius, tal i com passa en els altres projectes, és
impossible detectar tots els defectes abans de la finalització de les obres. Això
és degut bàsicament a que molts dels defectes no son visibles o no es
manifesten fins que els edificis entren en servei.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que en la bibliografia especialitzada li assignen aquest nivell. A més és molt
d’ocurrència habitual veure defectes durant la posta en marxa de projectes constructius,
que posteriorment són solucionats.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Normalment els defectes latents
del nivell
que hi ha a les obres són petits, i per tant, solucionar-los no
d’impacte
acostuma a suposar canvis molt grans en el pressupost del projecte.
del risc
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Tot i que el temps necessari per a
solucionar un defecte latent aïllat no sol ser massa elevat, en una
obra de dimensions importants (com ho és el centre comercial) la
quantitat de defectes que es poden trobar pot ser elevat i per tant
el seu impacte sobre el cronograma del projecte també.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Petits defectes latents no tenen
massa impacte sobre la qualitat final del projecte, però en cas
d’haver-n’hi molts poden tenir un impacte significatiu.
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Nº 2.25
Descripció
general

Nom Penalitzacions per no adequar-se a la qualitat fixada en els contractes.
En qualsevol projecte constructiu es fixa la qualitat de cada acabat o material
de la obra en els contractes. En cas d’incompliment es fixen unes
penalitzacions.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que en una obra hi intervenen molts actors, i tots ells intenten reduir costos
d’ocurrència moltes vegades en detriment de la qualitat. És habitual que en una obra hi
hagin disputes per no adequar-se a la qualitat fixada.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les penalitzacions per no adequar-se a la
del nivell
qualitat acordada en els contractes pot afectar greument el
d’impacte
pressupost del projecte.
del risc
Temps
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.26
Descripció
general

Nom Coordinació insuficient entre els diferents actors de l’obra.
En una obra d’un centre comercial hi han moltes persones implicades
realitzant les diferents tasques. És per aquest motiu pel que és important que
hi hagi la coordinació adequada entre les persones implicades en la obra per
tal d’optimitzar el temps i els recursos.
Justificació
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que
probabilitat en una obra d’un centre comercial la gran varietat de tasques i de treballadors
d’ocurrència que es duen a terme fa que la coordinació de tot el personal sigui complicada.
En la gran majoria dels projectes constructius sorgeixen problemes de
coordinació en algun moment de la fase d’execució.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 La poca coordinació entre els
del nivell
principals implicats en l’obra pot originar variacions en el pressupost
d’impacte
degut a la poca productivitat o al malbaratament dels recursos
del risc
disponibles.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 La manca de coordinació causa variacions
en les tasques fet que habitualment origina importants retards en el
cronograma dels projectes.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 La qualitat final del projecte es pot
veure lleugerament afectada degut a la manca de coordinació entre
el personal implicat en l’obra. La qualitat es pot veure afectada
degut a possibles interferències entre les diferents tasques, tasques
inacabades,...

Nº 2.27

Nom Errors originats per una mala interpretació dels termes del projecte per
part del contractista.
Descripció
En una obra una de les claus per a l’èxit és la bona comunicació entre els
general
diferents contractistes, el promotor i el director del projecte. Els contractistes
sempre intenten reduir les seves despeses augmentant així els seus marges de
guanys encara que això pugui suposar una disminució de la qualitat.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que és un dels riscos més habituals en els projectes constructius segons la
d’ocurrència bibliografia consultada. A més els contractistes sempre fan una interpretació
pròpia dels termes del projecte intentant reduir els costos.
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d’impacte
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Cost

Nivell d’impacte baix – 0,1 Aquest tipus de risc no té un impacte
significatiu sobre el pressupost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Els errors d’interpretació dels
termes del projecte per part del contractista originen normalment
discussions i/o negociacions que poden retardar lleugerament el
cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 La mala interpretació dels termes del
projecte pot originar defectes molt importants en la qualitat final
del projecte.

Nº 2.28
Descripció
general

Nom Coordinació errònia o insuficient dels recursos logístics en l’obra.
En un projecte constructiu important, com és el d’un centre comercial, la
coordinació dels recursos logístics és una de les qüestions claus per tal
d’assegurar l’èxit en la fase d’execució. És molt important tenir el control de
l’estoc de material disponible, les necessitats de material i de maquinaria.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat malgrat que actualment la logística en l’obra és una qüestió que es té molt en
d’ocurrència compte, és tracta d’un dels riscos més importants.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Una mala coordinació dels recursos
del nivell
logístics en l’obra pot originar sobre costos importants en el
d’impacte
pressupost del projecte, causats pel malbaratament dels recursos
del risc
disponibles.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Si hi ha una coordinació errònia dels
recursos logístics es poden veure afectades moltes tasques degut a
la falta de material, maquinaria, ... Això pot originar retards
importants en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.29
Descripció
general

Nom Estimacions del cost dels materials inadequades.
Les estimacions de cost dels materials necessaris per a dur a terme la fase
d’execució del projecte es realitza habitualment en la fase projecte. És per
aquest motiu pel que és possible que les estimacions realitzades resultin
errònies o inadequades a posteriori.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que actualment amb el sector de la construcció estancat és complicat que el
d’ocurrència cost dels materials sofreixi un increment important.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 El cost dels materials és una de les
del nivell
partides més importants del pressupost del projecte, és per aquest
d’impacte
motiu que una mala estimació pot tenir una afectació important.
del risc
Temps
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.
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Nº 2.30

Nom Estimacions errònies del temps requerit per a realitzar les diferents
tasques.
Descripció
Per tal de realitzar una planificació del projecte correcte és molt important
general
realitzar estimacions adequades del temps requerit per a realitzar les diferents
tasques.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que és habitual que les estimacions de temps per a realitzar les diferents
d’ocurrència tasques tinguin cert marge d’error.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
del nivell
d’impacte sobre el cost final del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Els errors en les estimacions de
del risc
temps de les tasques del cronograma no solen ser massa grans.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.31
Descripció
general

Nom Estimació inadequada de la maquinaria necessària.
Un dels recursos més importants en obres mitjanes o grans és la maquinaria.
La majoria de les tasques a realitzar en una obra necessiten maquinaria per tal
de portar-se a terme.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que habitualment és fàcil preveure les necessitats de maquinaria que es
d’ocurrència tindran en cada tasca a realitzar.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 En el cas de fer una estimació massa
del nivell
gran de la maquinaria necessària per a la obra, es malbaratarien
d’impacte
recursos, i per tant, el pressupost es veuria lleugerament
del risc
augmentat.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 En el cas de fer una estimació
escassa de la maquinaria necessària el cronograma podria sofrir
lleugers retards.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.32
Descripció
general

Nom Estimació inadequada de la ma d’obra necessària.
Un dels recursos més importants en la construcció és la ma d’obra. Per aquest
motiu és important realitzar una estimació correcte i acurada de la ma d’obra
necessària per satisfer les necessitats de treball.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que habitualment és fàcil preveure la quantitat de ma d’obra que serà
d’ocurrència necessària per tal de realitzar les tasques.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 En el cas de realitzar una estimació
del nivell
massa gran de la ma d’obra necessària es tindria una productivitat
d’impacte
baixa en el treball degut a l’excés de recursos, i per tant, el
del risc
pressupost es veuria lleugerament augmentat.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 En el cas de que la estimació de ma
d’obra sigues a la baixa, el cronograma del projecte podria sofrir
lleugers retards degut a la falta de ma d’obra per fer les tasques en
el temps programat.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.
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Nº 2.33

Nom Disputes entre els diferents subcontractistes degut a problemes de
coordinació.
Descripció
En un projecte d’un centre comercial, en la fase d’execució hi treballen gran
general
quantitat de subcontractistes simultàniament, és per aquest motiu pel que cal
un a bona coordinació entre ells per tal d’evitar disputes.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que en una obra de dimensions importants, com ho és la construcció d’un
d’ocurrència centre comercial, hi participen molts subcontractistes. Tots els
subcontractistes miren pels seus interessos, i per tant és fàcil que sorgeixin
problemes entre ells si no hi ha una coordinació acurada.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
del nivell
d’impacte sobre el cost final del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les possibles disputes que puguin sorgir
del risc
entre els diferents subcontractistes poden originar retards
importants en les tasques a realitzar, i per tant també en el
cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Si sorgeixen disputes entre els diferents
subcontractistes la qualitat final del projecte es pot veure sèriament
danyada, ja sigui per possibles danys a les tasques ja realitzades, per
no respectar els espais establerts, ...

Nº 2.34
Descripció
general

Nom Falta de liquides dels contractistes.
Un dels riscos principals que es pot tenir en relació amb els contractistes
seleccionats és la falta de liquides d’aquests. La falta de liquides fa que,
malgrat un subcontractista sigui solvent, en alguns moments del projecte no
pugui fer front a les despeses corrents.
Justificació
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que
probabilitat es sol tractar com un dels riscos més comuns en la bibliografia especialitzada.
d’ocurrència A més en l’actual situació del sector de la construcció, i amb les dificultats per
aconseguir finançament, és fàcil que els contractistes sofreixin de falta de
liquides durant algun moment del projecte.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
del nivell
d’impacte sobre el cost final del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 La falta de liquides habitualment pot
del risc
causar retards molt importants en el cronograma del projecte. Fins i
tot pot arribar a parar indefinidament el projecte fins a trobar fonts
de finançament.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Si els retards causats per la falta de
finançament són molt elevats, la qualitat del projecte es pot veure
lleugerament afectada degut a la pèrdua de competitivitat enfront
altres projectes similars.
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Nº 2.35
Descripció
general

Nom Retards deguts als contractistes.
La figura dels contractistes és una de les figures més importants en una obra.
És per aquest motiu que les tasques dels diferents contractistes poden generar
retards en el cronograma del projecte, ja sigui pel tancament de contractes
amb els subcontractistes, contactes amb proveïdors, mala coordinació dels
subcontractistes, ...
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que les responsabilitats dels contractistes són altes, i les dependencies de
d’ocurrència terceres persones també, per tant, és fàcil que és generin retards.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
del nivell
d’impacte sobre el cost final del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Els retards causats pels contractistes
del risc
poden ser elevats, i deguts a raons molt diverses. Algunes de les
raons poden ser la falta d’operaris, el retard en el tancament dels
contractes, la mala relació amb algun subcontractista, ...
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.36
Descripció
general

Nom Deteriorament de tasques realitzades anteriorment.
En una obra es realitzen multitud de tasques diferents portades a terme per
diferents contractistes i subcontractistes. És per aquest motiu pel qual la feina
feta posteriorment pot deteriorar la feina ja realitzada.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitjana
probabilitat degut a que és un risc bastant habitual en obres mitjanes i grans. La gran
d’ocurrència quantitat de subcontractistes fa que les tasques ja realitzades tinguin un gran
risc de deteriorar-se degut a accions realitzades per a dur a terme altres
tasques.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Si es deterioren les tasques ja
del nivell
realitzades, s’hauran d’arreglar o tornar a fer, i per tant, hi hauran
d’impacte
costos extra en el pressupost del projecte.
del risc
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 El fet d’haver d’arreglar tots aquells
treball malmesos, pot suposar retards importants en el cronograma
del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Moltes vegades les solucions
adoptades per tal de reparar el material danyat fan que la qualitat
final del projecte es vegi lleugerament afectada.

Nº 2.37
Descripció
general

Nom Retards en l’aprovisionament dels materials de l’obra.
En una obra com la d’un centre comercial s’utilitzen grans quantitats de
material que cal aprovisionar per part dels proveïdors. Per tal de que la
planificació no sofreixi cap mena d’alteració cal tenir els materials necessaris
en el moment adequat.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Anys enrere era un dels problemes que es podien
probabilitat trobar freqüentment a les obres degut a la gran expansió del sector de la
d’ocurrència construcció i per tant la necessitat d’aprovisionar grans quantitats de material.
Actualment l’estancament del sector de la construcció fa que aquest risc
esdevingui menys important.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet de patir retards en
del nivell
l’aprovisionament material pot suposar un malbaratament dels
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del risc

altres recursos en l’obra, i per tant, un augment en el pressupost del
projecte.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 Retards continuats en l’aprovisionament
de material en l’obra pot tenir un impacte important en el
cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.38

Nom Partides de materials defectuoses o de qualitat inferior a la
contractada.
Descripció
Un dels recursos més importants per a dur a terme un projecte constructiu són
general
els materials. Per norma general quan es contracten les partides de material a
un proveïdor s’acorden les qualitats mínimes.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que en la bibliografia especialitzada consideren aquest risc com un dels riscos
d’ocurrència comuns en les obres. A més tenir la garantia de que els materials que
s’utilitzaran compleixen amb lla qualitat mínima es considera una qüestió
important i per tant es vol donar importància a aquest risc.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 El fet d’utilitzar materials
del nivell
defectuosos o de qualitat inferior pot comportar riscos importants
d’impacte
especialment si són materials per a l’estructura portant. Possibles
del risc
accidents per aquesta causa tindrien conseqüències molt
importants sobre el pressupost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Haver de retirar les partides de
material defectuoses o de qualitat inferior provocaria lleugers
retards en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte alt – 0,4 Utilitzar materials defectuosos o de
qualitat més baixa en el projecte tindria un efecte negatiu evident
en la qualitat final del projecte.

Nº 2.39
Descripció
general

Nom Poca disponibilitat de material per part del proveïdor contractat.
En una obra es té una gran dependència dels materials de construcció, és per
aquest motiu pel qual la poca disponibilitat de material per part del proveïdor
suposa un risc important.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que actualment el sector de la construcció esta en una situació d’estancament,
d’ocurrència i per tant, la disponibilitat de material ara per ara no es considera un risc
probable.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 El malbaratament de recursos que podria
del nivell
causar l’absència de material en una obra podria suposar un
d’impacte
impacte gran sobre el pressupost del projecte.
del risc
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’absència de material de
construcció suposaria que les tasques no es poguessin realitzar
puntualment, i per tant, el cronograma del projecte patís un retard
important.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.
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Nº 2.40
Descripció
general

Nom Poca o nul·la disponibilitat de maquinaria del proveïdor contractat.
La maquinaria és un dels recursos més importants en una obra, és per aquest
motiu pel qual la dificultat per disposar de la maquinaria necessària suposa un
risc important.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que en la bibliografia especialitzada és considerat un risc important. Tot i així,
d’ocurrència l’actual situació del sector de la construcció fa que la probabilitat d’ocurrència
d’aquest risc no sigui tant elevada.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 El malbaratament de recursos que
del nivell
suposaria el no poder disposar de la maquinaria necessària per a
d’impacte
realitzar les diferents tasques, tindria un efecte important sobre el
del risc
pressupost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Moltes de les tasques que es
realitzen en una obra necessiten maquinaria per a portar-se a
terme, és per això que aquest risc podria suposar un impacte molt
important pel cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat del projecte.

Nº 2.41

Nom Atropellaments de personal per part de la maquinaria present a la
obra.
Descripció
En una obra conviuen en molts dels espais la maquinaria mòbil i els
general
treballadors. És per aquest motiu que els atropellaments dels operaris per part
de la maquinaria són un risc a tenir en compte, especialment en ambients
sorollosos.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com a
d’ocurrència poc probable dins del sector de la construcció.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Les conseqüències de l’ocurrència
del nivell
d’un atropellament (la definició de les responsabilitats, la parada de
d’impacte
la obra per tal de realitzar les investigacions oportunes, ...) pot
del risc
suposar costos addicionals en el pressupost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 La parada de les obres per l’ocurrència
d’un atropellament pot suposar retards importants en el
cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 2.42

Nom Col·lisions entre la maquinaria de la obra, o amb l’estructura de
l’edifici.
Descripció
En una obra el moviment de maquinaria és constant, i per tant sempre existeix
general
el risc de col·lisió, ja sigui entre la mateixa maquinaria o amb l’estructura de
l’edifici.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que segons la “VI Encuesta Nacional del trabajo” aquest risc succeeix poques
d’ocurrència vegades en el sector de la construcció.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 L’ocurrència d’aquest risc, especialment si
del nivell
es dona una col·lisió entre maquinaria i estructura portant pot tenir
d’impacte
conseqüències importants sobre el pressupost del projecte.
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del risc

Temps

Nº 2.43
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nom Caigudes del personal des de alçada.
Moltes de les feines que es porten a terme en una obra es realitzen en alçada,
és per aquest motiu que sempre existeix el risc de caigudes del personal.
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un
dels més importants en el sector de la construcció.
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les conseqüències de l’ocurrència d’una
caiguda a alçada (la definició de les responsabilitats, la parada de la
obra per tal de realitzar les investigacions oportunes, ...) pot
suposar costos addicionals importants en el pressupost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 La parada de les obres com a
conseqüència d’una caiguda a alçada pot suposar retards
importants en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 2.44
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nom Caiguda d’objectes o de carregues suspeses.
En una obra la necessitat de realitzar treball a diferents altures fa que el risc de
caiguda d’objectes o de carregues suspeses sempre estigui present.
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un
dels més importants en el sector de la construcció.
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Les conseqüències de la caiguda
d’objectes o de carregues suspeses (la definició de les
responsabilitats, la parada de la obra per tal de realitzar les
investigacions oportunes, ...) pot suposar costos addicionals en el
pressupost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 La parada de les obres en el cas de
que el risc provoqui lesions importants a algun operari pot suposar
retards importants en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 2.45
Descripció
general

Nivell d’impacte alt – 0,4 El temps de parada de les obres com a
conseqüència de l’ocurrència d’aquest risc, i el període per a
reparar els possibles danys causats pot tenir un efecte important
sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nom Accidents relacionats amb els andamis.
Els andamis és un dels sistemes més emprats per a treballar a altura en les
obres. Són estructures mòbils i provisionals, fet que fa que sempre existeixi
cert grau de risc.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que els andamis tradicionalment han sigut una de les fonts més importants
d’ocurrència d’accidents a les obres.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les conseqüències dels accidents en els
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del nivell
d’impacte
del risc

andamis (la definició de les responsabilitats, la parada de la obra per
tal de realitzar les investigacions oportunes, ...) pot suposar costos
addicionals importants en el pressupost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 La parada de les obres com a
conseqüència d’un accident important en els andamis pot suposar
retards importants en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 2.46
Descripció
general

Nom Dermatosi per contacte amb el ciment durant els formigonats.
Un dels materials més importants en les obres és el formigó. El contacte amb
el ciment contingut en el formigó origina una resposta inflamatòria, la
dermatosi.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que els operaris a les obres normalment no s’exposen a contactes molt
d’ocurrència prolongats amb el formigó, pel que la dermatosi no es sol donar.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
del nivell
d’impacte sobre el cost final del projecte.
d’impacte
Temps
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
del risc
d’impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 2.47

Nom Intoxicació pels gasos produïts pel funcionament dels motors de
combustió.
Descripció
La exposició prolongada als gasos produïts pels motors de combustió pot
general
causar asfixia i fins i tot intoxicacions. En una obra hi ha gran quantitat de
motors de combustió, ja sigui de la maquinaria, dels generadors, ...
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que per a que succeeixi aquest risc la concentració dels gasos ha de ser
d’ocurrència elevada i l’exposició llarga. Aquest requisits no es solen complir en les obres ja
que al estar a l’aire lliure la concentració dels gasos sol ser baixa.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 La parada de les obres en cas de
del nivell
que un operari sofrís una intoxicació pot fer augmentar el
d’impacte
pressupost del projecte degut al malbaratament dels recursos
del risc
disponibles.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 L’ocurrència d’alguna intoxicació
per part dels operaris podria fer retardar el cronograma del projecte
sensiblement.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 2.48
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
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Nom Mort d’operaris o treballadors.
Un dels pitjors esdeveniments que es pot donar en una obra és que succeeixi
la mort d’algun dels operaris o treballadors.
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
que malgrat en el sector de la construcció existeixen riscos importants i
evidents, a l’estat hi ha lleis estrictes que regulen la seguretat al treball. Això fa
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Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nº 2.49
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nº 2.50

que actualment el nombre accidents mortals a la construcció sigui molt petit.
Cost
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 El impacte que pot tenir en el
pressupost del projecte la mort d’un operari pot arribar a ser molt
elevat depenent de les responsabilitats que se’n desprenguin.
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 El fet de que succeeixi la mort d’un
operari fa que es puguin parar les obres indefinidament per tal de
fer les investigacions oportunes, i que per tant, els retards en el
cronograma del projecte siguin elevats.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 La mort d’un operari podria suposar
un impacte en la qualitat del projecte degut a la mala fama que
aquest fet podria tenir sobre el grup del projecte.

Nom Caigudes al mateix nivell degudes a obstacles.
En una obra poden haver multitud d’obstacles com eines, sacs, taulells,
puntals, ... Aquest fet fa que hi hagi risc d’entrebancs i caigudes.
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un
dels més importants en el sector de la construcció.
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Les conseqüències de les possibles
caigudes al mateix nivell no són en general gaire elevades, és per
això que el impacte que aquest risc sobre el pressupost del projecte
no és en general molt alt.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 El cronograma no es veurà
especialment afectat degut a aquest risc ja que habitualment les
seves conseqüències tenen una rapida solució.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nom Ferides i talls provocats per la manipulació de la ferralla o altre
material.
Descripció
A les obres els operaris han de manipular gran quantitat de material amb les
general
mans. La manipulació de materials tallants comporta el risc intrínsec a patir
ferides i/o talls, encara que s’utilitzin guants.
Justificació
Probabilitat alta – 1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat alta degut a que
probabilitat en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un dels
d’ocurrència més importants en el sector de la construcció.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte baix – 0,1 Les conseqüències d’aquest risc són
del nivell
molt baixes, i per tant, el impacte sobre el pressupost del projecte
d’impacte
és gairebé insignificant.
del risc
Temps
Nivell d’impacte baix – 0,1 Les lesions causades per aquest risc és
solen solucionar ràpidament, i per tant, el cronograma del projecte
gairebé no es veu afectat.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.
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Nº 2.51
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nom Lesions provocades pel trencament o fallida dels encofrats o puntals.
En les obres on es fa l’estructura de formigó in situ pot sorgir el risc de fallida o
trencament tant dels encofrats com dels puntals que els sustenten.
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
que el sistema d’encofrats i puntals de les obres habitualment és molt sòlid, i
és molt complicat que succeeixi aquest risc.
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 El impacte que aquest risc podria tenir
sobre el pressupost del projecte podria ser molt alt ja que a les
conseqüències dels danys personals que puguin succeir s’hauria de
sumar el cost de reparar l’enfonsament de l’estructura danyada.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 El cronograma del projecte es pot veure
considerablement afectat degut a la possible parada de l’obra, i
també a la reparació dels danys de l’estructura realitzada.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 2.52
Descripció
general

Nom Esllavissaments de terra durant els treballs d’excavació.
Gairebé en la totalitat de les construccions és imprescindible realitzar treballs
d’excavació, ja sigui per a realitzar l’estructura de sustentació o per realitzar
pisos sota rasant. Els treballs d’excavació tenen un risc d’esllavissament de
terres implícit que depèn bàsicament del tipus de terreny que ens trobem.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un
d’ocurrència dels més importants en el sector de la construcció.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 El impacte que aquest risc pot tenir sobre
del nivell
el pressupost del projecte depèn bàsicament de la dimensió de
d’impacte
l’esllavissament i de les afeccions que això tingui sobre els operaris
del risc
o la maquinaria. En esllavissaments importants el sobre cost en el
pressupost pot ser important.
Temps
Nivell d’impacte alt – 0,4 El temps en que poden estar parades les
obres en cas d’accident o el temps en reparar els danys materials
d’un esllavissament important de terres pot arribar a causar retards
importants en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 2.53
Descripció
general

Nom Caiguda dels operaris a dins les rases.
A les obres, especialment a les primeres fases hi poden haver gran quantitat
de rases obertes, això suposa un a font important de risc per caiguda d’algun
operari.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un
d’ocurrència dels més importants en el sector de la construcció.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Les conseqüències de les caigudes a
del nivell
les rases habitualment no són molt grans, i per tant, el seu impacte
d’impacte
sobre el pressupost del projecte no és molt elevat.
del risc
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Els retards causats pels accidents
causats per les caigudes a les rases no solen parar excessivament les
tasques de l’obra, per tant el retard del cronograma sol ser petit.
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Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 2.54

Nom Accidents deguts a contactes amb aparells o conductors elèctrics mal
aïllats.
Descripció
En les obres hi ha gran quantitat d’aparells elèctrics, ja siguin les pròpies eines
general
utilitzades pels operaris, o components de la instal·lació elèctrica que es
realitza en l’edifici.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un
d’ocurrència dels més importants en el sector de la construcció.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Els accidents amb aparells elèctrics
del nivell
en les obres habitualment no són greus, malgrat això davant d’un
d’impacte
accident el pressupost es pot veure afectat degut a la necessitat de
del risc
revisar a fons el sistema elèctric.
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Els retards causats per aquest tipus
d’accidents són molt baixos, i per tant el seu impacte sobre el
cronograma també.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 2.55
Descripció
general

Nom Accident per contacte amb serres circulars.
Per algunes tasques en la obra es imprescindible utilitzar serres circulars. La
utilització d’aquest tipus de serres sempre comporta un perill important en la
seva manipulació.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que els accidents relacionats amb aquest tipus de serres són minoria, a més les
d’ocurrència mesures de seguretat amb aquest tipus d’aparells han millorat notablement.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les conseqüències personals d’un
del nivell
accident amb aquest tipus de serres poden ser grans, i per tant el
d’impacte
seu impacte econòmic també.
del risc
Temps
Nivell d’impacte moderat – 0,2 Habitualment el impacte d’aquest
tipus de risc sobre el cronograma del projecte no és gaire elevat.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 2.56
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc
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Nom Accidents deguts a treballs amb projeccions o esquitxades.
Hi ha multitud de treballs en l’obra que tenen un risc intrínsec de rebre
projeccions o esquitxades de material, com per exemple les soldadures.
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
que en la “VI Encuesta Nacional del trabajo” es considera aquest risc com un
dels més importants en el sector de la construcció.
Cost
Nivell d’impacte baix – 0,1 Les conseqüències de l’ocurrència
d’aquest risc normalment son petites.
Temps
Nivell d’impacte baix – 0,1 El cronograma del projecte gairebé no
sofreix retards degut a aquest risc.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.
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Nº 2.57
Descripció
general

Nom Incendis, explosió de materials inflamables (combustibles per
maquinaria, ampolles de gasos liquats, ...).
Un dels riscos més greus que poden haver-hi en un projecte constructiu és la
ocurrència d’un incendi. A una obra hi poden haver gran quantitat de
materials inflamables depenent de la fase en que es trobi.
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
que els incendis en projectes constructius en execució no són molt habituals.

Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
Cost
del nivell
d’impacte
del risc
Temps

Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Els danys que pot arribar a produir
un incendis són molt alts, poden arribar a causar el fracàs total del
projecte.
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Amb l’ocurrència d’aquest risc el
cronograma del projecte es pot veure greument afectat, inclús es
pot arribar a suspendre indefinidament.
Qualitat Nivell d’impacte molt alt – 0,8 La suspensió del projecte per causa
d’un incendi catastròfic causaria un impacte molt elevat sobre la
qualitat d’aquest.

Nº 2.58
Descripció
general

Nom Climatologia adversa.
Un dels factors que pot afectar al correcte desenvolupament d’una obra és la
climatologia. Al portar-se a terme en espais oberts les obres es veuen
afectades per tot tipus de climatologia adversa (neu, pluja, fred,...).
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
que la climatologia es un factor que no es pot controlar, és totalment aleatori.

Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
Cost
del nivell
d’impacte
del risc
Temps

Nivell d’impacte alt – 0,4 Un període llarg de climatologia adversa
pot tenir conseqüències importants en el pressupost del projecte
degut al desaprofitament de recursos.
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Aquest tipus de risc pot provocar
retards molt importants en el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.

Nº 2.59

Nom Esdeveniments de força major (terratrèmols, inundacions, forts vents,
...).
Descripció
Els esdeveniments de força major (terratrèmols, les inundacions,...) afecten
general
molt a tot tipus de d’edificis, però els més vulnerables són aquells en procés
de construcció.
Justificació
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
probabilitat que l’ocurrència d’esdeveniments de força major a la província de Barcelona
d’ocurrència és gairebé inexistent.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’efecte d’esdeveniments de força
del nivell
major sobre les obres pot arribar a ser catastròfic, i per tant, el
d’impacte
nivell d’impacte sobre el pressupost del projecte també.
del risc
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’ocurrència d’aquest risc pot
retardar indefinidament el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’efecte d’aquest risc pot arribar a
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suspendre el projecte, tenint un efecte molt important sobre la
qualitat d’aquest.

Nº 2.60
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nom Disseny defectuós.
Un dels riscos més negatius que es pot tenir en un projecte és que es trobin
defectes de disseny en fase d’execució.
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
que es molt poc habitual haver de resoldre errors de disseny en fase
d’execució, es solen resoldre en la fase projecte.
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Aquest risc depèn dels tipus d’errors de
disseny que es trobin i de la quantitat de tasques del projecte que
es vegin afectades. Pot arribar a tenir un impacte molt important
sobre el pressupost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Aquest risc suposa una aturada de
totes les tasques que es vegin afectades pel disseny defectuós, a la
espera de realitzar un re disseny.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 El fet d’haver de re dissenyar part
del projecte pot tenir efectes negatius sobre la qualitat d’aquest.

Nº 2.61
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nom Fallida o col·lapse de les estructures.
Aquest és sens dubte un dels riscos més greus que poden succeir en un
projecte constructiu. Normalment suposa el fracàs total del projecte.
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
que es tracta d’un risc molt extrem i s’ha donat en molt poques ocasions en el
sector de la construcció.
Cost
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 La fallida de les estructures suposa el
desastre total del projecte, tenint així, un efecte molt gran sobre el
pressupost d’aquest.
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’ocurrència d’aquest risc provocaria
un retard indefinit del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt alt – 0,8 En cas de donar-se aquest risc
probablement el projecte es pararia indefinidament tenint un
impacte molt important sobre la qualitat d’aquest.

Nº 2.62
Descripció
general
Justificació
probabilitat
d’ocurrència
Justificació
del nivell
d’impacte
del risc

Nom Omissió de restes arqueològiques o romàniques a la parcel·la a edificar.
Un dels riscos més temuts per promotors i contractistes és l’aparició de restes
arqueològiques en la parcel·la durant l’execució d’un projecte constructiu.
Probabilitat baixa – 0,1 Es qualifica amb un nivell de probabilitat baixa degut a
que actualment els jaciments arqueològics estan ben delimitats i és complicat
trobar-ne en zones allunyades a aquests.
Cost
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 Moltes vegades el fet de trobar
restes arqueològiques fa que la obra es pari indefinidament, tenint
un efecte molt gran sobre el pressupost del projecte.
Temps
Nivell d’impacte molt alt – 0,8 L’ocurrència d’aquest risc retarda
indefinidament el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre la qualitat final del projecte.
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Nº 2.63
Descripció
general

Tractament o deposició inadequada dels residus de construcció.
En l’execució d’un projecte constructiu es generen gran quantitat de residus i
runes que cal dipositar de forma adequada per tal de causar un impacte mínim
sobre el medi ambient.
Justificació
Probabilitat mitja – 0,5 Es qualifica amb un nivell de probabilitat mitja degut a
probabilitat que malgrat que actualment el control que es fa sobre els residus es molt més
d’ocurrència intens, la deposició inadequada encara és una practica molt estesa.
Justificació
Cost
Nivell d’impacte alt – 0,4 Les sancions que s’imposen per una
del nivell
deposició inadequada o il·legal dels residus poden suposar un
d’impacte
impacte important sobre el pressupost del projecte.
del risc
Temps
Nivell d’impacte molt baix – 0,05 Aquest risc no té cap tipus
d’impacte sobre el cronograma del projecte.
Qualitat Nivell d’impacte moderat – 0,2 Dipositar els residus i runes de
construcció de forma il·legal pot generar un desprestigi de l’equip
del projecte que afecti a projectes futurs.
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