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RESUM 
 
 
 
 
 

“Anàlisis del Project Management d’una promoció de 14 Habitatges unifamiliars 
a Cardedeu” és la reflexió crítica, en primera persona, de la tasca realitzada com a 
Project Management, durant dos anys de la meva carrera professional, en una 
promoció d’habitatges unifamiliars a la població de Cardedeu. 
 
 En aquest treball final de grau analitzo tot allò que vàrem estar realitzant en 
aquesta promoció d’habitatges unifamiliars, així, com la manera en la qual es 
realitzaven la major part de les promocions durant  els principis dels anys 2000.  Un 
període de gran volum d’activitat constructora. Paral·lelament aquesta activitat es duia 
a terme amb poca consciència en front de les energia renovables. Si aquestes  han 
entrat  a formar par de l’edificació actual ha estat en virtut de l’ imposició  normativa 
avalada per la conscienciació per part de la societat i sobretot per la bona 
predisposició dels tècnics facultatius. 
 
 Es parteix d’una recerca i recopilació d’informació Tècnica, Documental i 
Econòmica de la promoció en qüestió.  S’ha produït, també, un intercanvi 
d’impressions i d’experiències amb companys de professió Arquitectes, Arquitectes 
Tècnics, Enginyers d’obres Públiques i Topògrafs sobre la metodologia de l’època per 
tal de reflexionar sobre com procedir en el futur.   
 

De forma complementària s’ha realitzat un procés de formació  continua cursant 
els estudis de Postgrau “Construcción Management”  impartit per APABCN-UPC. Han 
ajudat a completar la base analítica del present treball diferents cursos sobre noves 
Normatives, Control de Qualitat i Codi Tècnic, entre altres. El bagatge més recent 
correspon a les assignatures del curs pont d’Enginyeria d’Edificació a l’EPSEB. 

  
 En propòsit final s’ha dut a terme un treball de reflexió sobre com es  
realitzaven, en aquell període, les promocions d’habitatges i, especialment orientat 
respecte com s’hauria de realitzar en el futur,  una promoció de similars 
característiques.  S’ha pretès valorar tot allò que es va considerar coma bona praxis i, 
en canvi era ple de errades gruixudes. La pretensió es la de millorar com a Tècnic . Es 
per això que s’ha dut a terme la redacció d’aquest treball final de grau “Anàlisis del 
Project Management d’una promoció de 14 Habitatges unifamiliars a Cardedeu” 
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GLOSSARI 
 
 
 
 
 
PEM – Pressupost d’Execució Material 
 
BI – Benefici Industrial – és equivalent al 6% del PEM   
 
GG – Despeses generals – és el 13% del PEM 
 
IVA – Impost del Valor Afegit 
 
OCT – Organisme de Control Tècnic 
 
EHE – Instrucción de Hormigón Estructural 
 
NBE – Normativa Básica de la Edificación 
 
CTE – Código Técnico de la Edificación 
 
OO.MM – Ordenances Municipals 
 
DO – Director d’Obra 
 
DEO – Director d’execució d’Obra 
 
DF – Direcció Facultativa – Arquitecte i Arquitecte Tècnic 
 
H-C Hard Cost – Cost de la construcció. 
 
S-C Soft Cost – Despeses de la promoció inclou Honoraris, Projectes, Despeses 
Bancàries i Permisos d’obres. 
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PREFACI 
 

S’han escollit tres frases de personatges de l’àmbit professional i de la societat 
general per donar una visió del que ha succeir en l’àmbit de les promocions 
immobiliàries. 
 
 
 

Avui el paradigma del desenvolupament urbanístic ha de ser modificat per el 
paradigma de la sostenibilitat del medi ambient en arquitectura. 
Carlos Hernández Pezzi  
 
 
 

El canvi es dóna quan el promotor, el dissenyador, el planificador i el constructor 
van prenent consciència de l'aplicabilitat de noves tecnologies o antigues tecnologies 
posades al dia que poden reduir significativament consums de recursos ambientals 
(sòl, aigua, materials, energia, etc.) i contaminacions ambientals (aigua, aire, sòl ...), 
contribuint a un major benestar per als usuaris dels edificis, sense afectar l'equilibri de 
costos eficaç. La discussió sobre l'aplicabilitat d'aquestes tecnologies a cada tipus de 
pla, projecte urbà o edifici és, en aquests moments, molt rica i fructífera 
Xavier Marti i Ragué 
 
 
 

Per aconseguir l'èxit, mantingui un aspecte bronzejat, visqui en un edifici 
elegant, encara que sigui al soterrani, deixeu-vos veure en els restaurants de moda, 
encara que només es prengui una copa, i si demana prestat, demani molt. 
Aristóteles Onassis 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 

Es tracta d’una promoció d’habitatges unifamiliars d’alt nivell adquisitiu amb les 
següents principals dades. 
 

• Superfície Construïda total 5.615,79 m2 
• Pressupost total aproximat de 17.000.000 € 
• Temps d’execució 2 anys 
• Nombre d’Habitatges Unifamiliars 14 
• Superfície del solar 6.087,20 m2  

 
 
Les característiques edificatives de la promoció eren les següents: 
 

Edificació en tres plantes dividies en: 
Planta Soterrani + Planta Baixa + Planta Primera 

 
Edificació total de 5.615,79 m2 dividies en: 
Superfície Edificada sobre rasant 3.269,44 m2 
Superfície Edificada sota rasant 2.446,35 m2 

  
  
Característiques dels Habitatges a nivell individual eren les següents: 
 

Habitatge Unifamiliar de 349,30 m2 
• Planta Soterrani de 126,00 m2 amb Garatge, Safareig  i Sala polivalent. 
• Planta Baixa de 111,35 m2 amb Sala-Menjador, Porxo, Rebedor, Cuina i 

Lavabo. 
• Planta Primera amb 111,95 m2 amb 4 Habitacions, 3 Banys i Terrassa 
• Pati privat de 308 m2 
• Preu de venda 1.200.000 €  

 
 
Pressuposts Inicials 

• Preu solar   3.400.000 € 
• Pressupost d’execució per Contracta abans d’ IVA  6.725.000 € (H-C) 
• Despeses de la promoció 2.320.000 € (S-C) 
• Preu de venda 17.000.000 € 
• Benefici previst 4.555.000 € ( Benefici del 27% ) 

 
 
Pressuposts Finals 

• Preu solar   3.400.000 € 
• Pressupost d’execució per Contracta abans d’ IVA   5.057.500 € (H-C) 
• Despeses de la promoció 2.420.000 € (S-C) 
• Preu de venda 17.000.000 € 
• Benefici final 6.123.000 € ( Benefici del 36% ) 
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2.  PRECONSTRUCTION 
 
 
2.01  
BUSINES STRUCTURE AND CHART 
 

The Real Estate Developer which did this project was a small one which from the 
direction was divided in three areas. 
 

• Production and Construction Area 
• Business and Finance Area  
• Commercial Area   

 
 
Production and Construction Area was directed by the Technical Architect and Project 
Management, with a person in charge who was at the building site and an office 
worker. 
    
The building direction was external like Geologist, Engineer and Topographer  directors 
who worked on it. 
 
Commercial Area was formed by a director together with some external collaboration. 
 
Business and Finance Area was formed by a director who was a Business and 
Administration Bachelor.  
 
 
 
 
                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECCION  AND  SHAREHOLDER 

 
PRODUCTION & 

CONSTRUCCTION 
 

Ivan Gispert Alier 
Departament's Director 

 
Architect Technical & 
Project Management 

 
BUSINES-FINANCE 

 
Mr………….…..  

Department Director 
 

Economist 

 
COMMERCIAL 

 
Mrs……………… 

Department's Director 
 

 
Mr……….... 

Building's person 
in charge 

 

 
Mrs……….  

Office worker 
 

 
Mrs………  

Office worker 
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2.02 
REAL ESTATE DEVELOPER'S AIMS 
 

The real estate developer's aims on this promotion were:  
 
• Global Yield-Profitability  
• New Market Implantation  
• Risk Diversify  
• Branding promotion 

 
The first aim from this real estate developer was the global yield-profitability like in 

all promotions but this was not the only one. The second was a new market 
implantation, this market was for a high acquisitive level because it was a market which 
they haven't already got in. As a third aim they wanted to diversity the risks because at 
that time, the real estate developer was focused in making block of flats in towns from 
40 m2 to 90m2 for a middle or down acquisitive level and this was a very different 
market because the new one, were building houses semi-detached with 350m2. 
 
Finally the real estate developer was searching a prestige and quality branding for their 
future promotions which were possible to link with buildings of 1.200.000€, although 
they made a block of flats. 
 
 
 
2.03 
MARKET RESEARCH 
 

The market research of a buildings promotion, as the same word says, it's the 
study of the possible claim of a building product in a concret zone and sets up a basic 
skill for taking the decision of making or not a building promotion.   
 
In this case, the market research was made by the Commercial Department. Firstly 
they made a number of visits at the town studying the zone, knowing the prices from 
the competition and thinking in the growth of people who would be at the zone. 

 
The market research for this promotion said that Cardedeu was building a Golf course 
and there was the necessity of making: 
 

• House semi-detached not block of flats 
• Spacious Houses from 200 to 400 m2 
• Independent gardens (any dependence with neighbors, any community zone 

like swimming pool or sportive zone)  
• Luxor quality in materials 

 
It was a moment where it was not important to make good market research because 
there was more demand than supply and any promotion was selt before it was already 
finished was or not right it's market research and the majority, (enterprises who did the 
construction, and clients who bought for selling them in some years), had a good 
economy. This was the reason of many of this bad-done market researches. 
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2.04 
DEFINITION FROM THE PRODUCTER TO THE DESIGNER 
 

Once the study was made by the Commercial Department, it was send to the 
Production & Construction department. When it was studied and done all appropriated 
questions it was send to the designer in order to start the preliminary plan.  

 
The chosed designer for making the preliminary plan it was a architecture studio 
specialized in houses of high acquisitive level which had a big number or projects done 
at the regions of: Maresme (Vilassar & Montgat) Barcelonès (Vallvidrera, Sarrià & 
Valldoreix ) and from Vallès Occidental (Sant Cugat, Sant Quirze & Sabadell). 
 
In this case the real estate developer wanted to make a luxurious promotion for a very 
exclusive public. At first, it was send, to the designer, the following requirements:  
 

• Type of building: Semi-detached 
• Area: Houses from 200 m2 to 400m2.  
• Housing programme: Big area for Living-room and Kitchen, 4 rooms making two 

of them being suite, 1 pluri-funtional room and a Garage for more than 1 car. 
• Independent gardens. 
• Repercussion of the building: PEM with 1.000 €/m2  + BI + GG + IVA = 

1.400€/m2. 
 
Once the requirements were defined we did a visit to the lot where we wanted to make 
the promotion.    
 
Having done the visit, we saw that there was necessary a topographic study because 
we had a lot of more than 6.000 m2 which it would be necessary to make a parcel out 
getting the maximum number of independent pieces aplicating the rules.   
 
The second coordinated visit was to the technical service from the Cardedeu's townhall 
in order to discover the rules from the zone together with getting all requirements for 
getting the new building planning license. 
 
 
 
2.05  
PRELIMINARY PLAN 
 

The Preliminary plan was a game of plans which presented for first time, in a 
graphic mode but with a preliminary character, how could be this building promotion be 
designed. There was a general floor, elevations, sections and plants from the houses 
with approximated areas. 
 
The aim was mainly preliminary for doing the Master Plan and also for having a graphic 
representation of what we wanted to do due to show it to the director or the real estate 
developer.  
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2.06 
MASTER PLAN 
 

A Master Plan is a global file of a building promotion which allows to determine 
the viability or not from the economy, technical and social point of a constructing 
project.  
 
A Master Plan is a file which has: 

• Market Research 
• Preliminary Plan 
• Cost of Construction (H-C) 
• Cost of Lot 
• Technical and Bachelor's Honorary (S-C) 
• Financial costs (S-C) 
• Management costs (S-C)  
• Commercial costs (S-C) 
• Cash-Flow 
• Temporal construction planning 

 
Each department from the Real estate developer worked in the Master Plan setting up: 

• Construction cost valuation, solar cost, Technical and Bachelor's honoraries, 
Licenses and planning was done from the Production-Construction department.  

• Market research and commercial cost were done by the commercial department  
• The Financial costs were done by the financial department. 
• Once all studies were done, they were fused making the last fine which was the 

Cash Flow. 
 
The final result from the Master Plan was:  

• Making a promotion very exclusive, having the approved preliminary plan as 
reference. 

• Being done when the Golf course was finished (2 years) 
• Cost of lot   3.400.000 € 
• PEC before IVA  6.725.000 € 
• Promotion Cost 2.320.000 € 
• Profits 4.555.000 € 

 
Once the Master Plan was done it was given to the Real Estate Developer's 
shareholder for taking the decision of making it or not the promotion of House semi-
detached, and this was fastly accepted.   
 
On this Master Plan it was not well done the viability technic part from the promotion 
because in theory it was going to be build on a down-land zone of 2.446,35 m2, only 
destinated for garage and traffic circulation. 
 
Having thought about it and seeing it in perspective, if we wouldn't have done this 
down-land zone and we would have put the garage touching the facing from the house 
(allowed on the rule in a 5% from the surface of the construction), we would have 
reduce a total of 1.750.000€ and about 4 months or work.  
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2.07 
TOPOGRAPHIC STUDY  
AND REVISION  
 

It was put in charge a topographic study from the lot where it was going to do the 
house promotion in order to get the total area from the lot and their limits for making the 
basic project and the parcel out getting project. 
 
Once received the Topographic Study, we did a revision of it, and we gave it to the 
architect for starting the Basic Project.  
 
It was very important to know the surface of it because from this fact we would know if 
we would be able to build 12, 13 or 14 semi-detached houses on the lot together with 
knowing the sizes for each of the 4 faces because there was a pre-fixed minium 
measurement of face at the moment of designing the parcel out of getting.  
 
 

 
Topographic Study 
 
 
Later, the same topographer was contracted for laying out a ground plan of the 
structure for the basement because it was a construction with a big surface with more 
than 2.000m2, so it would be easy to make important mistakes.  
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2.08 
BASIC PROJECT  
AND PROJECT'S REVIEW 
 
 The Basic Project was put in charge to the same Barcelona's Architecture Studio 
which did the Preliminary project, and once it was received, on the estimated date, an 
analyze of the files were done to test if there was the real product that from the Real 
Estate Developer had been asked for, and at the same time, to check if there were all 
needed files to obtain the construction license. 
 
The review of the project it's a filed control work without getting at the severity of an 
audit. Affect to the follow parts:   
 

• Take a revision from the urban rules. 
• Take a revision from the edification rules. 
• The contained of the graphic and writing files from the project 
• The composition of buildings construction in general 
• The organization of indoor and outdoor spaces  

 
The execution of the urban rules is essential due to avoid to get back the project for 
any important mistake or because it's necessary to make corrections from the project, 
bringing a delay of the edification license.  
 
The composition from the edifications in general, and the organization of spaces, in and 
outdoors, is made making a comparation of the Master Plan with the Basic Project due 
to be sure that all what is designed, is what the Real Estate Developer wanted to be 
done. 
 

 
Plan 



Anàlisis del Project Management d’una promoció de14 Habitatges unifamiliars a Cardedeu 13

 
Section 
 

 
Elevations 
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On this promotion the structural systems were audity by an OCT, with a revision of the 
stability project and was also entrusted the impermeable system with the revision of the 
whatertightness project. 
 
On these years, the audity by an OCT from the structural system and the 
whatertightness was the most comun on buildings promotions.  
 
The controls made by the OCT are not enough and it's here where the Management 
Project starts which is very important to make a deep revision of all project files.         
 
The person who controls never can be the project writer, seems clear, but on that 
years, with a big number of constructions, it was normal to see in more than one 
promotion, that the Construction Director was the person who did the Master Plan, the 
projects and the economical control. Obviously, even things were going fine; all these 
promotions had could be done with a more rigorous work in the technical, economy and 
temporal point.   
 
The next step was the review of the basic project, checking the application of the 
urbanistic rules, the application of the edification rules, the compositions of edifications 
in general and the organization of in and outdoor spaces.  
 
Once everything was checked, a report of insufficiencies was made to the designer due 
to make all necessary corrections. The most important insufficiencies were found at:  

• Opposite Faces Elevations from houses  
• Longitudinal Section   

 

 
 
Given the corrections from the Basic Project and checked them, the project was send 
to the Cardedeu's Town hall due to get the urban license for starting the construction.   
 
The Basic Project, on this case, exceptionally, was linked with a parcel out getting 
project.  
 
In parallel to the Basic Project, there was done a parcel out getting project for each 
house, as the Master Plan showed, due to each house would have its independent 
parcel.    
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2.09 
PARCEL OUT GETTING ROJECT  
AND REVIEW FROM THE PROJECT 
 

The total surface from the lot was 6.087,20 m2. This parcel out getting project 
was asked to the maxium designer who was doing in parallel, the Basic Project and 
who lately would be part from the DF. Once the parcel out getting project was done, the 
houses parcels finished like this:   
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Thanks to this project we passed from having one unic lot of 6.087,20 m2 to 14 lots 
from 400 m2 to 500 m2 and a small community zone for getting into the access for the 
garage.  
 
In this way, we had 14 independents lots. After the Research Market and the affinity of 
the Real Estate Developer with the established forecast at the Master Plan, a 
promotion, where each proprietor is independent, is expound. In this way is the client 
who decided not to have relation with the neiboughood. In this way, the technical report 
to discarded the possibility of making a recreating community zone. Each client would 
built on it's lot, what they would need.  
 
 

Ordering Plant 
 
 
What it was seek on this project was to get the maximum occupation inside the big 
restrictions that there were at the urbanistic planning. 
 
On this fase, like in all projects, there was a review from the parcel out getting project 
that, in this case, was based in the execution from the rule. 
 
At this point from the process, there was no necessary a report of insufficiency because 
it already had everything which was necessary for making formalities and files were 
correct and they had the ones which were necessary.  
 
Once it was reviewed, was given the parcel out getting project to the Cardedeu's 
Townhall due to make formalities.  
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Cardedeu Townhall Rules 
 

• Urbanity Rules from 2003 (Prevailing) 
• Streets: Navarra / Burgos / Santander / Aragó 
• General Planning from the Sub Area II Clau 3b 
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2.10 
DEMOLITION PROJECT 
AND REVIEW OF THE PROJECT 

 
The construction permission of new buildings was coordinated with a demolition 

project from the existent house that was on the lot which had been bought.  
 
It was an isolated house divided basically into two independent buildings inside the 
same lot. At the rest of the lot there were some small leisure edifications: there was a 
swimming pool with a small changing room, a tennis court and a multi sportive zone 
with two basketball baskets and a soccer goal.  
 
Once the demolition project was received, a review of the project was done. A review 
from the demolition project was done due to check the presence of all necessary files in 
order to avoid any lack in the giving to the Townhall and lose of time in their   
transaction. 
 
Having the demolition project reviwed, a report of insufficiencies was done and given 
later, to the designer to make all necessary corrections.    
 
Having done all necessary corrections and revied them, the demolition project was 
send to the technical services from Cardedeu's Townhall in order to make the 
formalities.    
 
 
 
2.11 
GEOTECHNICAL STUDY 
AND REVIEW FROM THE STUDY 
 
 A geotechnical study was asked to be done due to analyze the lot's underground 
and refine the foundations calculus, contentions (retaining wall) and concrete structure. 
 
Once the geotechnical report was received it was reviwed before giving it to the 
designer. It was reviewed to have all asked information and to be, this, sufficient and 
accurate, and to find at the report's conclusions, the ideal construction solution for this 
project with such a big basement and small down-height edification with only two floors 
over the land.  (Basement - Down Floor – First Floor)   
 
Once the geotechnical study was reviewed, it was given to the designer due to refine 
the structure calculus from the execution project  
 
With the perspective which time gives, it's evident that there were made few drilling 
samples. As a result of this way of making, during the construction of the Basement, it 
was detected a line of water. This had to be redrived and improve the waterproofing 
from that zone. This problem gave a delay and an increase of costs. Amplifying the 
drilling points, it could have been detected taking the necessary technical 
measurement. The technical annoyance together with the economy cost and planning 
delay could have been avoid.   . 
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2.12 
EXECUTIVE PROJECT 
AND PROJECT REVIEW 
 
 The executive project was made by the same architecture studio which did the 
Basic Project and the Parcel out getting project. 
 
A new review from the project was done. It's necessary to analyse the files from the 
project with the fixed objectives and make a control which carries out these objectives.   
 
With this review, it was detected that measurements were not done and it was decided 
to be done by the Management Project.  
 
At graphic level a lack of plans was detected and an insufficiency report was done to 
the designer in order to make a graphic documentation of:  
 

• Constructive details. 
• Outdoor wood carpentry details  
• Kitchen furniture’s details  

 
As for the installations, the documentation was send into an external engineering studio 
for making them the review from this part of the project.  
 
 

 
General Floor 
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General Basement Floor 
 

 
House Plan 
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Constructed Areas  
 
Seen it in perspective, the installations review didn't tryed to reduce the energic save.  
 
It could have been really easy o make a water pluvial collective system. The building 
had a horizontal roof which went into two points of low water which could have been 
driven into a tank at the garden which could have been for the irrigation water.   
 
We had all pices for making the water pluvial collective system. For one hand we had 
an horizontal roof with two points of low water together with an easy driven water way, 
secondly we did also have enough space in the garden for buring a pluvial water tank; 
finally we did also have a garden that would need irrigation water. In that way so, there 
was a mistake in not previewing this.   
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2.13 
REAL MEASUREMENTS 

 
With the executive project perfectly defined, the real measurements were done 

because the project measurements didn't included all tasks. 
 
The executive project measurements done by the designer were like many, a readuced 
measurements which had only been done for passing the steps to obtain the license.  

 
With the executive project, the real measurements for each task together with their 
complete definition of each task were done.  
 
These measurements were very important due to the correct economy control of the 
construction, and for this reason they didn't want to ask it to any external agent and 
were done by the same who is making the Project Management. The measurements of 
each task and the definition from their selves.  
 
 
 
 
2.14 
TASKS'S DEFINITION AND ENDINGS 

 
At the moment of sending, to the different industrialists/manufacturers, for 

presupposing one or more chapters (construction segmentation), we got the following 
documentation:   

 
• Tasks 
• Divided measurements for each task 
• Measurement's criterion   
• Non agreement criterion task 
• Applicative rules 
• Graphic documentation  

 
Firstly there were the tasks which we wanted to be offer (estimate). Secondly, with the 
measurements divided for each task and the measurement's criterion due to not having 
dubts, together with the non agreement criterion for each task. The applicative rules 
were more a remainder together with being an important component at the moment of 
accepting or not the tasks. Finally there were a number of detailed or general plans, in 
each case, as a graphic documentation.  

 
In difference with current offers (estimate) from here, we did want to contract a result 
not a job, for example, "I'll pay you for that building that kind of wall (with all these 
characteristics), not for x m2 of wall" .   
 
Each offer (estimate) had a maximum date for being presented in order that any 
engineer would have a delay in the presentation of their offer (estimate) and this 
wouldn't brought a delay in all gear. Any offer (estimate) which was sent in delay was 
denayed and was done like this.  
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2.15 
SEGMENTATION (PACKETS) 
 
 Advantages and disadvantages were found from all different ways of making 
segmentation. 
 
If all executation material was contracted into a unique enterprice, the advantage was 
to minimize the risks, but it had the disadvantage that the cost would be higher together 
with a non sense Project Management.  
 
By the other hand, if an extremly detailled segmentation was done, even if getting a 
lower cost, it forces to have many auxiliary elements of production. This situation 
brought an elevated risk of deviations.     
 
Finally, in this promotion, it was decided a management based on: 
 

• The collaboration of the enterprices and the industrialists/manufacturers who 
selfcontrolled  their yields and the excess of auxiliary materials. 
 

• To have a permanence of more than two industrialists/manufacturers (structure 
enterprice and bricklaying) during the construction, in order to incorporate a part 
from the contract, to the auxiliary elements of production from the construction.  

 
For each task there was an evaluation of the fact of segmenting it or not because, as 
more segmented  more auxiliary elements were required as a real estate developer 
and brought an increase of fixed costs from the construction even if the cost per 
industrialists/manufacturers would be lower.   
 
Due to the resources we had as an enterprice with the possibility of having a person in 
charge, at the construction, all houses of production were segmented in smaller ones in 
order to have a lower price.  
  
The segmentation was as follow: 

Demolition     Painting 
Crane      Lift 
Excavation      Heating Inst.   
Foundations     Air conditioning Inst.  
Structure      Gas Inst.  
Waterproofing    Water Inst.  
Roofs       Electricity Inst.  
External walls     Sanitarians and plumbings 
Stoned face      Drainage Inst.  
Internal walls     Telecommunications Ins. 
False roof     Air duct ventilation Inst.  
Ceramics Internal coating    Urbanice 
Ceramics covering     Kitchen  
Wood covering    Cleanness 
Internal carpentry    Gardening 
External aluminium windows   Security  
Locksmith's trade  
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2.16 
OPENING OF SEALED ENVELOPED - OFFERS (ESTIMATE) 
 

The opening of sealed enveloped or offers (estimate) it's the moment when, 
having passed the presenting date, all offers (estimate) from different industrialist/ 
manufacturer enterprices are open.   
 
The first documents which were made were a file which had the following facts: 
 

• Enterprice's name 
• Chapter or chapters to being offer (estimate) 
• Giving date of documentation 
• Reciving date of offer (estimate) 

 
At this moment there was a first selection from the possible industrialists/manufacturers 
enterprices presented because some of them presented their offer (estimate) out of 
time or simply didn't presented an offer (estimate). 
 
 
 
2.17 
COMPARATIVES 
 

For being able to comparate these offers (estimate), these had to been 
homogeneted, in that way so, firstly there was a homogenating offers (estimate) work in 
order to get correctly the comparatives.  
 
The second file hich was done on the comparative fase, was the comparative paper 
where there were the following facts:. 
 

• Task code  
• Task description  
• Unit 
• Measurement 
• Single price for each industrialist/manufacturer  
• Total price for each industrialist/manufacturer for task 
• Total price for each chapter per industrialist/manufacturer 
• Difference between industrialists/manufacturers 

 
At the annex 1 there are all comparatives from this houses promotion.  
  
As an example, there is a comparative from the coverings where we can see that there 
were 4 enterprices which were offered (estimate). 
 
On it, we can also see that 3 of them which are in grey color non contracted, and 
finally, in white color, the contracted of this chapter.  
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Comparative of coverings/floorings 
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2.18 
NEGOTIATION – (TIME COST) 
 
 Once the opening offers (estimate) were done, homogeneited and comparated 
it's time for making negotiation at two sides because the quality was not possible to 
negotiate, it was what the task said.  
 

• Cost 
• Time  

 
There were brought in parallel the negotiation with the 2 or 3 best offers (estimate) 
preselected offer (estimate). 
In all moment we were sure that prices which they gave us where possible.  
 
The negotiation from costs went by two sides. The first one was the most logical to 
negotiate because we thought that that tasks were too high.  
 
The second part was to find in what way could be possible to reduce the cost from the 
industrialists/manufacturers getting helps in material movements and secondly, paying 
before the period.   
 
Parallelaly, the other part from the negotiation was in executation time, it's important to 
say that it was a moment where all industrists had lot of work and it was not easy to find 
the concret date of starting because the real estate developer depended from the 
industrists and industrists depended from works they were doing and, by the other 
hand, the second negotiation inside the time was to get the maximum of means in 
order to construct the building in the total time we wanted to be done. Firstly, the 
person who sign, presented them a proposition of work of planning which was being 
changed with the industrists until finding an according point which automatically was 
included the general planning of the construction which was seen on the contract.   
 
 
 
2.19 
PROVISIONAL CONTRACT 
 
 The provisional contract is the moment where, after been done the comparatives 
from the different industrists in each segmentations, we give the contract for each part 
of the segmentation to one industrist.  
    
At this moment, all cost and time negotiations have been done and there is a relation of 
industrists and costs.  
 
On this construction there were 3 big contracts's moments. On the first time, the 
demolition together with the excavation, the structure and the waterproofing  were 
contracted because these were the first 3 big chapters and so the construction started 
before have been done the complete contracted.    
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At this moment there was the first from the 3 big reviews from the general offer 
(estimate). 
At the second construction stage, there was the second big review from the general 
offer (estimate). The chapters from roofs, internal and external walls, stoned face, false 
roof, ceramics internal coating, ceramics covering, locksmith's trade, lifts, heating Ins., 
air conditioning Inst., gas Inst, water Inst., energy Inst., telecommunications Inst. and 
drainage Inst.  
 
Finally, when a 50% from the total construction was done, the finally contracts were 
done for doing the works of wood covering, sanitariums and plumbings, kitchen, 
urbanice, cleanness, gardening and painting. At this moment, a new and last review 
from the general offer (estimate) was done.    
 
 
2.20 
DEFINITIVE CONTRACT  
(OFFER (ESTIMATE), CONTRACTUAL AND TEMPORAL) 
 
 Once the negotiation was done, the adjudication process was started. On this it 
was explained everything which we had early been negociating, offer (estimate), 
planning and contractuals terms.   
 
From the different execution contracting kinds:  

• Turn key 
• Open measurement and closed unit price 
• Administration 

 
It was chosed the kind with open measurement and closed unit price because it was 
the one that, economically, was better for us. In the turn key contract the final cost is 
always higher because the industrialist/manufacturer has to pay all the indirect costs 
and incidental expenses. For the other hand, the contracts by administration needs a 
control from the yield that in the other kinds is the industrialist/manufacturer who 
controls the yield from their employees.     
 
The definitive contract was done on the day that was signed by the two parts the 
following documentation: 
 

• Signature from the offer (estimate) by the two parts. 
• Signature from the planning by the two parts. 
• Signature from the contract with their terms by the two parts.  

 
The contract had some terms for non fulfillment of time and quality. 
As for the quality, the contract was written for acting in a task non accepted, by the D.F. 
or by the Project Management, in order to be this corrected or repeated. 
 
As for the time, the contract had the tools in order to penalizing economically the delays 
in the construction. At the 3.18 paragraph there are the different sanctions to the 
construction for the non fulfillment planning. The annex 5 there are collected all 
sanctions of the construction which were done on this promotion.   
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2.21 
DEFINITIVE SEGMENTATION   
 
The segmentation was finally with 32 enterprices.  
Two kinds of contracts were done. 
 

• Supplies Contracts:  
 

Was chosed this kind of contract for some segmentations because the relation risk with 
cost was the most profitable for buying it by the real estate developer and give to the 
industrialist/manufacturer only the positioning and the installation.   
Sanitariums, plumbings, ceramics floorings and ceramic coatings. 
 

• Open measurement execution contract and closed unit price: 
 

This kind of contract was chosed because the industrialist/manufacturer is who controls 
the yields from their workers and economically perfectly suits. 
Demolution and excavation were done by the same enterprice. 
The foundation and structure were done by an other enterprice. 
The external walls, roofs, and external aluminium windows were done by a third 
enterprice. 
Heating Installation and air conditioning installation were done by a forth enterprice.  
Gas, water, power, telecommunication and drainage instalations, were done by an 
other and different enterprice.   
And the rest were done by a different enterprice for each one from the each 
segmentation that we have already said, until a total of 32 different enterprices.  
 
There are two special kinds which need to be explained separately: 

• Crane 
• Collective security 

 
The crane, after the studio, was decided that what it was more profitable  was to 

take it as  construction cost and 3 crane operators were contracted.  
 

 The first crane operator was an employer from the industrialist/manufacturer 
structural. It was a moment when there was a unique industrialist/manufacturer and 
was the way that the crane operator, if he didn't worked enough, was the same contract 
from the structure who make it work harder.   
 
 The second crane operator was an employer from the bricklaining, was the 
same cas as before, the control was the same but in this construction stage there were 
more industrialists/manufacturers who worked for the bricklaining and for the instalator 
(water, power, telephone, gas and drainage ) but the helps by the crane operator were 
minuim and they didn't brought any problem and for avoid problems, a point in the 
contract had already been put where helps at the installations would have been by the 
same cane operator.     
 
 The third crane operator was contracted directly by the real estate developer, he 
was a freelance who was contracted directly from the real estate developer because 
there were many industrialists/manufacturers and it was the best way to coordinate it.  
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Also, thanks of having the services from the crane operator by the real estate 
developer, it was used in the negotiation, for getting a little reduce of the offers 
(estimate) for each industrialists/manufacturers because they had the jobs of load and 
unload, and transporting to the different houses and floors. All small discounts which 
were got in each industrialist/manufacturer, were much more higher than the cost from 
the crane operator during the time that he was working in the construction.          
    

 
 
The safety measures from the construction as for the collective safety measures, a 
similar thing as for the crane was done.   
 
 The first Safety measure were put by the industrialist/manufacturer stucturist, 
with this, by one hand we got that the relation at safety level was between the DF and 
the industrialist/manufacturer structurist without being a lose by the project 
management, and so, in this way, it could be more exigent. 
 
 The second Safety measure was taken by the enterprice which was doing the 
bricklaying industrialist/manufacturer and at the same time, it had also to be contracted 
them the external aluminum windows. With this we could close houses before they 
finished their work and wouldn't need collective safety measures.    
 
 Even this, there were two moments of security which were left. One was the 
hand rail from the stairs which was solved renting, while 3 months, the needed 
protections until the locksmith came for putting the hand rails. And the other was the 
moment of putting the railing balconies. During this period it was rented, by the real 
estate developer, an elevating for putting it because the locksmith's industrialist/ 
manufacturer wanted to put them with a scaffold and the coordinator of safety didn't 
find it correct. As it was a punctual work, the most easy was to have a selfdriven 
elevator. At the time of it's contract, at economically level, it was more profitable to do it 
by the same real estate developer. 
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2.22 
PROJECT MAMAGEMENT RELATION  
WITH THE DIFFERENT AGENTS WHICH INVOLVED IN THE CONSTRUCTION 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
REAL ESTATE 
DEVELOPER 

 
Direction and 
Shareholders 

 
REAL ESTATE 
DEVELOPER 

 
Financial 

Department 
 

Economist 

 
REAL ESTATE 
DEVELOPER 

 
Comercial 

Department 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECT 
MANAGEMENT 

 
 
 

Ivan Gispert Alier 
Technnical Architect 

 
FACULTATIVE 

DIRECTIVE 
 

Tecnical architect 

DESIGNER AND 
FACULTATIVE 
DIRECCTION 

 
Architect 

 
GEOTECHNIC 

STUDY 
 

Geology Lab. 
and Geologist 

 
ENGINEERING 

Installations 
 

Industrial power 
Enginner 

 
 

TOPOGRAPHY 
 

Topographic 
Engineer   

 
Townhall  

Technical Service  

 
 

32 Industrialists / Manufacturers 

 
SPACE DESIGNER 

 
Decorator and 

Space designer 
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2.  PRECONSTRUCCIÓ 
 
 
2.01  
ESTRUCTURA EMPRESARIAL I ORGANIGRAMA 
 

La Promotora d’habitatges que duia ha terme aquest projecte era de petit format en 
el qual des de la direcció estava dividit en tres grans àrees. 
 

• Àrea de Producció - Construcció 
• Àrea de Economia - Finances  
• Àrea Comercial  

 
 
Àrea de Producció o Construcció la dirigida qui subscriu com a Arquitecte Tècnic i 
Project Management, amb un Encarregat a peu d’obra i una Administrativa a oficines. 
    
La direcció facultativa eren externs i també els facultatius Geòlegs, Enginyers i 
Topògrafs que hi varen col·laborar. 
 
Area Comercial estava formada per una Directora i una sèrie de col·laboradors externs 
. 
 
Area de Finances estava formada per un Director el qual era Llicenciat en Economia i 
una Administrativa a oficines.  
 
 
 
 
 
                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRECCIÓ  i  ACCIONISTES 

 
PRODUCCIÓ d’OBRA 

 
Ivan Gispert Alier 

Director de departament 
 

Arquitecte Tècnic 
Project Management 

 
ECONOMIA-FINANCES 

 
Sr………….…..  

Director de departament 
 

Economista 

 
COMERCIAL 

 
Sra……………… 

Director de departament 
 

 
Sr……….... 

Encarregat d’obra 
 

 
Sra……….  

Administrativa 
 

 
Sra………  

Administrativa 
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2.02 
OBJECTIUS DE L’EMPRESA PROMOTORA 
 

Els objectius de l’empresa promotora en aquesta promoció eren: 
• Rendibilitat global 
• Implantació en un nou mercat 
• Diversificació de riscos 
• Imatge de Marca 

 
El primer objectiu de la promotora era la rendibilitat de la promoció com tota promotora 
però no era l’únic el segon objectiu  era la implantació en un nou mercat, aquest  era el 
mercat d’alt nivell adquisitiu, ja que era un mercat en el qual encara no hi havia entrat i 
com a tercer objectiu volia diversificar riscos ja que, en aquell moment la promotora 
estava centrada en fer blocs de vivendes unifamiliars en casc urbà amb habitatges de 
40 m2 a 90m2 per un nivell adquisitiu mig/baix i aquest era un mercat molt diferent ja 
que es tractava de cases unifamiliars i amb 350m2. 
 
Finalment la promotora buscava una imatge de marca de qualitat i prestigi de cara a 
les seves futures promocions fos quina fos la promoció per tal de que es pogués 
relacionar, encara que fessin un bloc de vivendes plurifamiliars de nivell baix o mig, 
que eren aquella marca capaç de fer vivendes de 1.200.000€. 
 
 
 
2.03 
ESTUDI DE MERCAT 
 

L’estudi de Mercat d’una Promoció Immobiliària és l’estudi de la possible 
demanda d’un producte immobiliari en una zona en concret i constitueix una eina 
fonamental per prendre la decisió de realitzar o no una promoció d’habitatges.  
 
En aquest cas l’estudi de Mercat va ser realitzat pel Departament Comercial. 
Primerament es van realitzar una sèrie de visites a la població estudiant l’entorn, 
coneixent els preus de la competència i preveient l’augment de població que hi hauria 
a la zona. 

 
En l’estudi de Mercat realitzat per aquesta promoció ens reflectia que Cardedeu estava 
construint un camp de Golf i hi havia la necessitat de: 

• Habitatges Unifamiliars  no Plurifamiliars 
• Habitatges espaiosos de 200 a 400 m2 
• Patis independents (cap dependència amb els veïns, cap zona comunitària 

com piscines o parts esportives) 
• Qualitats del Materials molt altes 

 
Era uns anys els quals no era massa important fer ben fets els estudis de Mercat ja 
que era una època que hi havia més demanda que oferta i qualsevol promoció es 
venia abans de ser acabada fos o no encertat el seu estudi de mercat i la gran majoria 
de promocions immobiliàries anava bé econòmicament tant per les empreses que feien 
la promoció com els mateixos compradors si ho compraven per tal de vendre-ho al cap 
de poc temps i això va portar a la desídia de molts d’aquests estudis de mercat. 
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2.04 
DEFINICIÓ DEL PRODUCTE  AL PROJECTISTA 
 

Fet l’estudi de mercat per part del Departament Comercial ens el varen 
traslladar al departament de producció-construcció, i un cop estudiat i fetes les 
preguntes oportunes es va traslladar al projectista perquè iniciés l’avantprojecte . 

 
El projectista escollit per a realitzar l’avantprojecte era un estudi d’arquitectura 
especialitzat en cases d’alt nivell adquisitiu, el qual tenia molts projectes realitzats a les 
comarques del Maresme (Vilassar i Montgat) Barcelonès (Vallvidrera, Sarrià i 
Valldoreix ) i del Vallès Occidental (Sant Cugat, Sant Quirze i Sabadell). 
 
En aquest cas la promotora va voler realitzar una promoció de gran luxe per un públic 
molt exclusiu. Les línees mestres que es va transmetre al projectista eren les següents: 
 

• Tipus d’habitatges: Unifamiliars 
• Superfícies. Vivendes de 200 m2 a 400m2.  
• Programa de la Vivenda. Menjador i Cuina de gran superfície, 4 habitacions de 

les quals alguna suite, sala multi funcional i garatge per més d’un vehicle. 
• Patis independents. 
• La repercussió de l’habitatge: Pressupost d’execució Material amb 1.000 €/m2  

+ BI + GG + IVA = 1.400 €/m2. 
 
Un cop definides les línees bases es va realitzar una vista al solar en el que volíem dur 
a terme la promoció. 
 
Feta la vista es va veure la necessitat de realitzar un topogràfic, ja que teníem per una 
part solar de més de 6.000 m2 el qual s’hauria de fer una reparcel·lació aconseguint el 
màxim nombre de peces independents complint estrictament la normativa.  
 
La següent vista conjunta va ser als serveis tècnics de l’ajuntament de Cardedeu per 
tal de recollir la normativa de la zona i alhora recollir tots els requisits per aconseguir 
una llicència d’obres de nova edificació. 
 
 
 
2.05  
AVANTPROJECTE 
 

L’ Avantprojecte era un joc de plànols que representaven per primera vegada de 
manera gràfica però amb caràcter preliminar com es podia dissenyar aquesta promoció 
immobiliària. Hi havia una planta general, alçats, secció i planta de vivenda amb 
superfícies aproximades. 
 
El propòsit era purament preliminar per realitzar el Master Plan i alhora la  
representació gràfica del que es volia dur a terme per presentar-ho a la direcció de la 
promotora.    
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2.06 
MASTER PLAN 
 

Un Master Plan és un document global d’una promoció immobiliària que permet 
determinar la viabilitat, o no, des de les vessants econòmica, tècnica i social d’un 
projecte d’edificació.  
 
El Master Plan d’aquesta promoció contenia els següents documents: 

• Estudi de Mercat 
• Avantprojecte 
• Estimació de Costos de Construcció (H-C) 
• Cost del Solar 
• Honoraris Tècnics i Llicències (S-C) 
• Despeses Financeres (S-C) 
• Despeses Management (S-C)  
• Despeses de Comercialització (S-C) 
• Cash-Flow 
• Planificació Temporal de la Construcció 

 
Cada departament de la promotora va treballar en el Master Plan establint: 

• L’Estimació de Costos de la Construcció, el Cost del Solar, els Honoraris 
Tècnics, les Llicències i la Planificació es realitza des del Departament de 
Producció- Construcció. 

• L’Estudi de Mercat i les despeses de comercialització es realitza pel 
Departament Comercial 

• Les despeses Financeres es realitza realitzar el Departament Financer. 
• I un cop realitzat tots aquests estudis es van fusionar fent l’últim document que 

va ser el Cash Flow. 
 
El resultat final del Master Plan va ser el següent:  

• Realitzar una promoció molt exclusiva, d’acord amb l’avantprojecte aprovat. 
• Estar acabada just quan estigues realitzat el camp de Golf (2 anys) 
• Preu solar   3.400.000 € 
• Pressupost d’execució per Contracta abans d’ IVA  6.725.000 € 
• Despeses de la promoció 2.320.000 € 
• Benefici 4.555.000 € 

 
Un cop realitzar el Master Plan es va entregar el Master Plan als accionistes de la 
promotora per prendre la decisió de realitzar, o no, la promoció de Habitatges 
Unifamiliars i aquests va ser ràpidament acceptat. 
 
En aquest Master Plan no es va realitzar bé la part de Viabilitat Tècnica ja que es va 
preveure  construir una superfície edificada sota rasant de 2.446,35 m2, destinada a 
únicament a aparcaments per les cases i un vial. 
 
Un cop reflexionat i vist en perspectiva si aquesta part sota rasant no s’hagués realitzat 
i haguéssim destinat l’aparcament dels vehicles de cada casa fent cobert (permès en 
normativa en un 5% de la superfície de l’edificabilitat) tocant a façana. S’hauria 
estalviat 1.750.000 d’euros i uns 4 mesos menys de temps.  
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2.07 
TOPOGRÀFIC 
I REVISIÓ DEL AIXECAMENT TAQUIMÈTRIC I TOPOGRÀFIC 
 

Un cop adquirit el solar, es va encarregar un projecte topogràfic del solar en el 
que es portaria a terme la promoció d’habitatges per tal d’ aconseguir la superfície total 
del solar i els seus límits per realitzar tant el projecte bàsic com el projecte de 
reparcel·lació. 
 
Un cop rebut el Topogràfic es va realitzar la seva revisió i, un cop revisat, es va 
procedir a entregar-lo a l’Arquitecte per iniciar el Projecte Bàsic.  
 
Era importantíssim assegurar la superfície d’aquest  ja que d’aquesta dada depenia si 
finalment es podrien construir 12, 13 ó 14 vivendes unifamiliars dins dels solar i alhora 
les mides de cada una de les 4 façanes ja que estava prefixada una mida mínima de 
façana alhora de configurar la reparcel·lació.    
 

 
Topogràfic 
 
 
Posteriorment, el mateix topògraf es va contractar per a realitzar el replanteig de 
l’estructura en planta soterrani,  ja que es tractava d’una obra amb una superfície molt 
gran. Eren més de 2.000 m2 i es dur a errors significatius. Es va convenir, 
conjuntament amb la direcció facultativa, la necessitat de la col·laboració del topògraf 
per fer el replanteig de la planta soterrani. 
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2.08 
PROJECTE BÀSIC  
i REVISIÓ DE PROJECTE 
 
 Es va encarregar el Projecte Bàsic al mateix estudi d’arquitectura de Barcelona 
que s’havia encarregat l’avantprojecte, tal i com s’ha comentat anteriorment. Un cop 
rebut el Projecte Bàsic en la data prevista es va fer un anàlisis de la documentació per 
comprovar si realment hi havia el producte que s’havia demanat des de la promotora i, 
alhora, que comptés amb la documentació necessària per tramitar el permís d’obres. 
 
La revisió del projecte és una tasca de control documental sense arribar al rigor  d’una 
auditoria. Va afectar als següents apartats: 
 

• El compliment de la normativa urbanística 
• El compliment de la normativa d’edificació 
• El contingut de la documentació gràfica i escrita del projecte 
• La composició de les edificacions en general 
• La Organització dels espais tant interiors com exteriors 

 
El compliment de la normativa urbanística és bàsic perquè no sigui retornat el projecte 
per qualsevol errada important o, en altre supòsit, sigui necessari introduir moltes 
esmenes retardant, en conseqüència, el permís d’obres per alguna rectificació. 
 
La composició de les edificacions en general i la organització dels espais, tant interiors 
com exteriors, es va realitzar mitjançant la comparativa amb el Master Plan 
anteriorment comentat per tal que allò projectat sigui el que realment es volia dur a 
terme per part de la Promotora 
 
 

 
Planta 
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Secció 
 

 
Alçats 
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En aquesta promoció els sistemes estructurals van estar auditats per una OCT - 
Organisme de Control Tècnic mitjançant revisió del projecte d’estabilitat i també se’ls hi 
va encarregar el sistema d’impermeabilització mitjançant la revisió del projecte 
d’estanqueïtat 
 
En aquets anys l’auditoria per part de les OCT del sistema estructural i d’estanqueïtat 
era el més comú en les promocions d’habitatges. 
 
La OCT en aquest casos es queda curta i aquí és on entra el Project Management el 
qual és importantíssim que revisi a fons tots els documents dels Projectes. 
 
El que revisa mai pot ser el redactor del Projecte, sembla evident, però en aquells anys 
d’edificació es veia en més d’una promoció que la Direcció Facultativa feia el Master 
Plan, els Projectes i el control econòmic. Evidentment tot i que les coses no anaven 
malament totes aquelles promocions s’hagués pogut realitzar un treball  més acurat  
tant des del punt Tècnic com Econòmic com Temporal. 
 
El següent pas va ser la revisió del projecte bàsic, repassant el compliment de la 
normativa urbanística, el compliment de la normativa d’edificació, la composició de les 
edificacions en general i la Organització dels espais tant interiors com exteriors. 
 
Un cop revisat es va realitzar un informe de deficiències al projectista perquè realitzes 
les correccions oportunes. Les mancances més significatives es varen localitzar a:  

• Alçats de les façanes posteriors dels habitatges 
• Secció General  

 

 
 
Lliurades les rectificacions del projecte bàsic i, analitzades i verificades les correccions 
oportunes, el projecte es va presentar a l’ajuntament de Cardedeu per tal que atorgués 
la llicència d’obres per iniciar l’edificació. 
 
El projecte bàsic, en aquesta ocasió, excepcionalment anava lligat a un projecte de 
reparcel·lació. 
 
En paral·lel al projecte bàsic es va realitzar un projecte de reparcel·lació per tal de que 
cada habitatge com detallava el Master Plan tingués la seva parcel·la independent.  
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2.09 
PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
i REVISIÓ DE PROJECTE 
 

La superfície del solar total era de 6.087,20 m2. Aquest projecte de 
reparcel·lació s’encarregà al mateix projectista que realitzava en paral·lel el Projecte 
Bàsic i que posteriorment seria part de la direcció facultativa. Un cop realitzat el 
projecte de reparcel·lació els solars varen quedar de la següent manera. 
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Gràcies a aquest projecte es passa d’un únic solar de 6.087,20 m2 a 14 solars d’uns 
400 m2 a 500 m2 i una petita zona comunitària per l’accés a l’aparcament.  
 
D’aquesta manera es disposava de14 solars independents. Després de l’estudi de 
Mercat i de l’afinitat de la promoció amb les previsions establertes en el Master Plan  
es planteja una promoció en la que cadascú  dels propietaris és independent. Es tracta 
doncs,  d’un tipus de client que no desitja tenir, necessariament, relació amb el 
veïnatge. Així l’informe tècnic descartava la possibilitat de realitzar una zona 
comunitària de lleure. Cada propietari es faria en el seu solar el que necessités.  
 
 

 
Planta Ordenació 
 
 
Es pretenia aconseguir la màxima ocupació dins les grans restriccions que hi havia en 
el planejament urbanístic. 
 
En aquesta fase igual que en cada un dels projectes hi va haver la revisió del projecte 
de Reparcel·lació que, en aquest cas, es basa principalment en el compliment de la 
normativa. 
 
En aquest punt del procés no calgué informe de deficiències ja que hi havia el 
necessari per a realitzar el tràmit i la documentació era correcte i la necessària. 
 
Un cop revisat es va entregar el Projecte de reparcel·lació a l’Ajuntament de Cardedeu 
per tal de dur a terme el tràmit. 
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Normativa Ajuntament de Cardedeu 
 

• Normativa Urbanística de 2003 (Vigent) 
• Carrers Navarra / Burgos / Santander / Aragó 
• Pla General de la Sub Zona II Clau 3b 
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2.10 
PROJECTE D’ENDERROC 
i REVISIÓ DEL PROJECTE 

 
El permís d’obres de nova edificació anava condicionat a un projecte d’enderroc 

de la vivenda existent que hi havia en el solar que es adquirir.  
 
Es tractava d’una vivenda unifamiliar aïllada principalment dividida amb dues 
edificacions independents dins del mateix solar. I en la resta del solar petites 
edificacions de caràcter lúdic, hi havia una piscina amb una petita edificació de 
vestuari, una pista de tennis i una zona multi esportiva amb dues cistelles de bàsquet i 
una porteria de futbol sala.  
 
Un cop rebut el projecte d’Enderroc es va fer la revisió del projecte. Es va dur a terme 
una revisió del projecte d’Enderroc per tal de verificar la presència de la documentació 
necessària perquè no hi hagués cap mancança en el lliurament a l’ajuntament i no 
s’endarrerís la seva tramitació. 
 
Un cop revisat el projecte d’enderroc es va fer un informe de deficiències i aquest es 
va entregar al projectista perquè fes les correccions oportunes.  
 
Realitzades les correccions i novament revisat es va entregar el Projecte d’Enderroc 
als serveis tècnics de l’Ajuntament de Cardedeu per tal de dur a terme la tramitació. 
 
 
 
2.11 
ESTUDI GEOTÈCNIC 
I REVISIÓ DE L’ESTUDI 
 
 S’encarrega un estudi geotècnic per tal d’analitzar el subsòl del solar  i afinar el 
càlcul de fonaments, contencions i estructures. 
 
Un cop rebut l’informe geotècnic es procedí a la seva revisió abans lliurar-lo al 
projectista. Es va revisar que hi hagués tota la informació la qual es demanar i que 
aquesta fos suficient i precisa i en les conclusions del informe que ens recomanés la 
solució constructiva ideal pel projecte que volíem dur a terme amb tanta superfície sota 
terra i edificacions tant baixes (P.Soterrani – P.Baixa – P.Primera)   
 
Un cop revisat l’estudi geotècnic es va entregar al projectista perquè pogués afinar 
alhora del càlcul estructural del projecte executiu. 
 
Amb la perspectiva que dona el temps resulta evident  que es van fer pocs punts de 
sondeig. Com a  resultat d’aquesta forma de procedir es va detectar durant la 
construcció de la planta soterrani una beta d’aigua. Aquesta es va haver de reconduir  i 
millorar la impermeabilització d’aquella zona. El fet va portar a un retard  i  un augment 
en el cost .  Ampliant els punts de sondeig  s’hagués pogut localitzar en origen prenent 
les mesures tècniques oportunes. S’hauria evitat l’enrenou tècnic, econòmic i de 
planning que comporta tota sorpresa desgradable. 
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2.12 
PROJECTE EXECUTIU 
i REVISIÓ DEL PROJECTE 
 
 El projecte executiu es realitzat pel mateix estudi d’arquitectura que va dur a 
terme el Projecte Bàsic i Projecte de Reparcel·lació. 
 
Es realitza novament una revisió de projecte. Cal analitzar la documentació del 
projecte amb els objectius fixats i realitzar un control que compleixi aquest objectius.  
 
Es detecta que no estan ben fets els Amidaments i es decideix que els realitzarà el 
Project Management. 
 
A nivell gràfic es va detecta la falta de plànols de detall i es fa un informe de 
deficiències al projectista per tal que realitzi una documentació gràfica de: 
 

• Detalls constructius. 
• Detalls de fusteria exterior. 
• Detalls de mobiliari de cuina. 

 
Pel que fa a les instal·lacions es va traspassar la documentació a un despatx extern 
d’enginyeria perquè ells fessin la revisió d’aquesta part del projecte. 
 
 

 
Planta Baixa General 
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Planta Soterrània General 
 

 
Planta Habitatges 
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Quadres de Superfícies Construïdes 
 
 
Vista en la perspectiva que dóna el temps, la revisió d’instal·lacions que es va dur del 
projecte no va incidir gens en l’estalvi energètic. 
 
Hagués estat senzill realitzar un sistema de recollida d’aigües pluvials. L’edificació era 
una coberta plana la qual la recollida anava a dos baixants els qual els haguéssim 
pogut conduir a un dipòsit al jardí que hagués pogut servir per a aigua de reg.  
 
Es tenien totes les peces per realitzar la recollida d’aigua pluvial per una part una 
coberta plana amb dos punts de recollida i amb la facilitat de conduir l’aigua, per una 
altre banda tenim espai en el jardí per enterrar un dipòsit d’aigua pluvial i per tercer lloc 
teníem un pati que necessitaria d’aigua de reg. Però tot i això aquí es va fallar no fent 
cap previsió.    
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2.13 
AMIDAMENTS REALS  

 
Amb el projecte executiu perfectament definit es van realitzar els amidaments 

reals ja que els amidaments del projecte no incloïen totes les partides. 
 
Els amidaments del projecte executiu fets pel projectista eren com molts uns 
amidaments molt reduïts només realitzats per complir el tràmit del permís d’obres.  

 
Amb el projecte executiu es van realitzar l’amidament real de cada una de les partides i 
alhora la seva definició complerta de cada una de les partides.  
 
Aquests amidaments eren importantíssim pel correcte control econòmic de la obra i per 
aquest motiu no es van voler contractar a cap agent extern i es va fer des de qui ho 
subscriu, Project Management, l’amidament de cada una de les partides i la definició 
de les mateixes.  
 
 
 
2.14 
DEFINICIÓ DE PARTIDES I ACABATS 

 
A l’hora d’enviar als diferents industrials perquè ens pressupostessin un capítol 

o varis (paquet d’obra) es donava la següent documentació: 
 

• Partides que la formaven 
• Amidament desglossat de cada partida 
• Criteri d’amidament  
• Criteris de no conformitat de la partida 
• Normativa Aplicable 
• Documentació gràfica  

 
Primerament hi havia les partides que formaven la part que es volia que fos ofertada, 
amb l’amidament desglossat de cada una de les partides i el criteri d’amidament 
perquè no hi hagués dubtes i alhora el document de no conformitat de cada una de les 
partides. La normativa aplicable era més un recordatori i alhora un component de més 
pes a l’hora de acceptar o no les partides i finalment hi havia uns plànols de detall o 
generals en cada cas com a documentació gràfica. 

 
A diferencia de les ofertes corrents aquí es va voler  incidir molt que la possible 
contractació sempre anava referida a un resultat no a una activitat. és molt. A tall 
d’exemple; “No et contracto Xm2 de paret, et contracto una paret amb un resultat i 
unes condicions”. 
 
Cada oferta tenia una data màxima de presentació per tal de que cap industrial es 
retardés en l’enviament de la seva oferta i no es retardés tot l‘engranatge. Qualsevol 
oferta passada aquesta data es rebutjava i així es va fer. 
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2.15 
PAQUETITZACIÓ 
 
 Es busca avantatges i inconvenients de les diferents opcions de concretar. 
 
Si es contracta tota l’execució material a una única empresa l’avantatge és la 
minimització de riscos però com a inconvenients hi ha un cost major i alhora un 
contrasentit si hi ha un Project Management 
 
Per altre banda si es fa una segmentació excessivament detallada tot i aconseguir un 
cost molt inferior obliga a disposar molts mitjans auxiliars i d’uns estructura empresarial 
gran. Aquesta situació també comporta un risc elevat de desviacions.  
 
Degut als recursos que hi havia com empresa amb la possibilitat de tenir un encarregat 
a peu d’obra totes les hores de producció es va poder paquetitzar de forma petita per 
aconseguir un cost més baix. 
 
Finalment en aquesta promoció es va decidir una gestió basada en: 
 

• La col·laboració de les empreses i els industrials que autocontrolaven els seus 
rendiments,  i l’escreix de materials auxiliars. 
 

• Disposar d’una major permanència de dos industrials (estructurista i paleteria) al 
llarg de l’obra per tal d’incorporar una part del contracte als mitjans auxiliars de 
l’obra  

 
Per cada partida o bloc es va valorar el fet de segmentar-ho, o no, ja que com més 
segmentació més mitjans auxiliars ens corresponien coma promotora i comportaven 
més costos fixes de l’obra encara que el cost pressupostari de l’industrial fos més baix. 
  
La paquetització va ser la següent: 
 

Enderroc      Pintura 
Grua      Ascensors 
Moviment de Terres    Inst. Calefacció  
Fonamentació    Inst. Climatització 
Estructura      Inst. Gas 
Impermeabilitzacions   Inst. Aigua 
Cobertes      Inst. Electricitat 
Tancaments de paleteria    Sanitaris i aixetes 
Revestiment de pedra de Façana Inst. Sanejament 
Envans Interiors     Inst. Telecomunicacions 
Falçs Sostres    Inst. Ventilacions 
Revestiments Interiors ceràmics   Urbanització 
Paviments ceràmics    Cuina i equipaments 
Paviments de fusta    Neteja 
Fusteria Interior    Jardineria 
Tancament alumini exterior   Seguretat 
Manyeria i serralleria 
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2.16 
OBERTURA DE PLIQUES - OFERTES 
 

L’Obertura de pliques o d’ofertes és el moment un cop transcorregut la data de 
presentació en el qual es procedeix a obrir els sobres amb les ofertes dels diferents 
industrials. 
 
El primer dels documents que es generar era un document el qual hi havia les 
següents dades. 
 

• Nom de l’empresa 
• Capítol o capítols a pressupostar 
• Data d’entrega de documentació 
• Data de recepció del pressupost 

 
En aquest moment va haver la primera selecció d’industrials candidats ja que algun 
van presentar l’oferta fora del termini de lliurament i altres simplement perquè no va 
presentar oferta. 
 
 
 
2.17 
COMPARATIVES 
 

Per poder comprar les ofertes aquestes havien de ser homogènies, així 
primerament hi va haver un treball homogeneïtzació d’ofertes per tal que les 
comparatives fossin correctes. 
 
El segon dels documents que es va generar en la fase de comparatives va ser 
pròpiament el full comparatiu, en ell hi havia les següents dades. 
 

• Codi de partida 
• Descripció de la partida 
• Unitat 
• Amidament 
• Preu unitari de cada industrial 
• Preu total de cada industrial per partida 
• Preu total per capítol de cada industrial 
• Diferència entre els industrials 

 
L’annex 1 hi ha totes les comparatives d’aquesta promoció d’habitatges. 
  
Com a mostra d’exemple a continuació hi ha la comparativa de Paviments en el qual 
podem observar que es varen presentar 4 empreses.  
 
En ell també podem observar que tres d’elles estan en color gris no adjudicatàries i 
finalment amb color blanc l’adjudicatària d’aquest capítol .  
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Comparativa de Paviments 
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2.18 
NEGOCIACIÓ – (COST TEMPS) 
 
 Un cop fetes les obertures de pliques (ofertes), homogeneïtzades i comprades 
arriba l’obra de negociació a dues bandes ja que la qualitat era innegociable era el que 
dictamina la partida. 
 

• Cost 
• Temps  

 
Es van portar en paral·lel la negociació amb dues o tres de les millors ofertes 
preseleccionades. 
En tot moment es va assegurar que els preus els quals ens pressupostaven eren 
factibles.  
La negociació dels cost anava per dues bandes la primera era la més evident de 
negociar aquelles partides que ens semblaven altes.  
La segona part era de quina manera es podia baixar el pressupost carregant a la 
promotora costos des de la negociació dels pagament aconseguint un descompte per 
pagament anterior al termini en contracte  pagament a curt termini (pronto pago) fins a 
negociació per ajudes com moviments de materials dins de l’obra amb la grua o ajudes 
de paleteria o altres rams.  
 
Paral·lelament, l’altre part de negociació anava amb el temps d’execució, cal esmentar 
que es tractava d’un moment en que tots els industrials anaven molt carregats de feina 
i no era fàcil trobar la data concreta d’inici ja que tant la promoció depeníem dels 
industrials com ells dels treballs que tenien encarrilats i, per altre banda, la segona 
negociació dins dels temps estava en aconseguir els màxims mitjans per tal que l’obra 
es fes en el temps que volíem. Primerament, qui subscriu, els hi presentava una 
proposta de planificació de treballs la qual anàvem modificant amb l’industrial fins 
trobar un punt d’acord la qual automàticament s’incloïa al planejament general de 
l’obra i alhora  restava reflectit en el contracte. 
 
 
 
2.19 
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL  
 
 L’Adjudicació Provisional és el moment en el qual després de fer les 
comparatives dels diferents industrials en cada una de les paquetitzacions 
anteriorment esmentades adjudiquem cada part de la paquetització a un industrial. 
    
En aquest moment ja s’han fet les negociacions de costos i les de temps i es té una 
relació d’industrials i costos. 
 
En aquesta obra es varen fer tres grans moments d’adjudicació, en un primer moment 
es va adjudicar l’enderroc, el moviment de  terres, l’estructura i la impermeabilització  ja 
que eren els tres primers grans capítols i així es va iniciar les obres abans de fer tota 
l’adjudicació. 
En aquest moment es va fer la primera de les grans revisió dels pressupost general.  
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En la següent etapa es va fer la segona de les grans revisions dels pressupost 
general.  Es varen adjudicar els capítols de Cobertes, Tancaments Interiors i Exteriors, 
Revestiment de Pedra de la Façana, Falçs Sostres, Revestiments Interiors ceràmics, 
Paviments ceràmics, Manyeria i Serralleria, Ascensors, Inst. Calefacció, Inst. 
Climatització , Inst. Gas , Inst. Aigua , Inst. Electricitat , Inst. Sanejament , Inst. 
Telecomunicacions. 
 
I finalment, quan es portava el 50% de l’obra executada es va fer l’adjudicació dels 
últims treballs que eren el Paviments de fusta, Sanitaris i aixetes, Cuina i equipaments, 
Urbanització, Neteja, Jardineria i Pintura es va fer la tercera de les grans revisions dels 
pressupost general.  
 
 
2.20 
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA  
(PRESSUPOST, CONTRACTUAL I TEMPORAL ) 
 
 Un cop realitzada la negociació s’iniciava el procés d’adjudicació. En aquesta 
documentàvem tot allò que havíem estat negociant anteriorment, pressupost, 
planificació i clàusules contractuals. 
 
Dels diferents tipus de contactes d’execució: 
 

• Claus en mà 
• Amidament Obert i preus unitaris tancat 
• Per Administració 

 
Es va escollir el tipus amb Amidament Obert i Preus Unitaris Tancat ja que era el que 
econòmicament ens anava millor. El contracte Claus en mà  el cost final sempre és 
més alt ja que l’industrial a de carregar totes les despeses indirectes i els imprevistos. I 
per altre banda els contractes per Administració comporta a un control sobre el 
rendiment que en els altres tipus és l’industrial qui controla els rendiments dels seus 
treballadors. L’annex 2 hi ha totes les adjudicacions d’aquesta promoció. 
 
L’adjudicació definitiva es duia a terme el dia que es signava per les dues parts aquest 
seguit de documentació: 
 

• Signatura del pressupost per les dues parts. 
• Signatura de la planificació per les dues parts. 
• Signatura del Contracte amb les seves clàusules per les dues parts.  

 
El contracte disposava de clàusules per incompliment de temps i de qualitat. 
Pel que fa a la qualitat, el contracte estava redactat per actuar en una partida no 
acceptada, per la Direcció Facultativa o pel Project Management, per tal de que 
aquesta  es corregís o es repetís. 
 
Pel que fa al temps el contracte tenia les eines per tal de penalitzar econòmicament els 
endarreriments d’obra. A l’apartat 3.18 hi ha les diferents penalitzacions de l’obra per  
incompliment de planificació. A l’annex 5 es recullen totes les penalitzacions d’obres 
que es van realitzar en aquesta promoció. 
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2.21 
SEGMENTACIÓ DEFINITIVA  
 
La segmentació va ser finalment amb 32 empreses. 
Es van realitzar dos tipus de contracte. 
 

• Contractes de subministres:  
 

Es va escollir aquest contracte per algunes partides ja que la relació risc en vers cost 
era molt més rentable comprar-ho des de la promotora i donar a l’industrial només la 
col·locació i la instal·lació.  
Sanitaris, aixetes, paviments ceràmics i revestiments ceràmics. 
 

• Contractes d’execució d’amidament obert i preus unitaris tancat: 
 

Es va escollir aquest contracte ja que l’industrial es qui controla els rendiments dels 
seus treballadors i alhora econòmicament s’ajusta molt. 
L’Enderroc i el moviment de terres el realitzava mateixa empresa. 
La Fonamentació i l’Estructura el duia a terme una segona empresa. 
Els Tancaments de paleteria, cobertes i tancament alumini exterior era una tercera 
empresa. 
Instal·lació Calefacció i Instal·lació d’Aire Condicionat era una quarta empresa.  
Instal·lació de Gas, Aigua, Electricitat, Telecomunicacions,Sanejament era una 
cinquena empresa.  
I la resta era cada empresa per cada una de les paquetització anteriorment 
esmentada, fins a un total de 32 empreses. 
 
Hi ha dos casos especials que requereixen d’esment apart: 

• Grua 
• Seguretat col·lectiva 

 
La grua després de l’estudi es va considerar que el que sortia més rentable era 

agafar-la com a cost de l’obra i es van tenir a tres gruistes. 
 

 1er Gruista era de la contracta de l’Estructurista, era un moment que només hi 
havia un únic industrial i era la manera que el gruista si no rendia era la mateixa 
contracta de l’estructura qui el pressionava. 
 
 2on Gruista era de la contracta de Paleteria, era el mateix cas que l’anterior el 
control era del mateix tot i que ens aquesta fase d’obra hi havia més industrials 
principalment treballava per la Paleteria i per l’instal·lador (aigua, electricitat, telefonia, 
gas i sanejament ) però les ajudes de gruista eren mínimes i no comportava cap 
problema i per evitar problemes dins del contracta ja es va fer la inserció d’un punt en 
que les ajudes a les instal·lacions incloïen a part de les pròpies ajudes el servei de 
gruista. 
 
 3er Gruista era contractat directament per la promotora, era un autònom el qual 
es va contractar directament des de la promotora ja que hi havia moltíssim industrials 
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era la millor manera de coordinar-ho, alhora gràcies a tenir el servei de gruista per part 
de la promotora ens va servir per a la negociació dels pressuposts de baixar una mica  
 
en cada un dels industrials ja que tenien el servei de carrega i descarrega i transport a 
les diferents cases i plantes i tots aquests petits descomptes que es van aconseguir en 
cada un dels industrials va ser molt i molt superior al cost que suposava aquest gruista 
durant el temps que va transcorre la seva estada a l’obra. 
 

 
 
La seguretat de l’obra pel que fa a la seguretat col·lectiva es va fer una cosa semblant 
amb la grua 
 
 1er Seguretat va ser col·locada per l’estructurista, amb això aconseguíem per 
una banda que la relació a nivell de seguretat era entre Coordinador de seguretat i 
Industrial sense que hi hagués un desgast per part de la promotora i alhora hi podia 
haver una exigència. 
 
 2a Seguretat va ser assumida per l’empresa que feia la Paleteria i alhora també 
se l’hi havia contractat la fusteria exterior, amb això es va aconseguir tancar les cases 
abans que ell marxés i no necessitaria més proteccions col·lectives. 
 
 Tot i això  varen quedar dos moments de seguretat penjats; un era la barana de 
l’escala que es va resoldre llogant durant 3 mesos les proteccions pertinents fins que 
va venir el serraller a posar les baranes.  I l’altre va ser al moment de col·locar les 
baranes dels balcons. Durant aquest període es va llogar, per part de la promotora,  un 
elevador per col·locar-la ja que l’industrial serraller pretenia col·locar-la amb una 
bastida i el coordinador de seguretat no ho va trobar correcte . Com  es tractava d’un 
treball puntual el més pràctic era disposar d’ un elevador autopropulsat. Alhora  la seva 
contractació, a nivell econòmic, era més rentable fer-ho des de la promotora mateix. 
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2.22 
RELACIÓ DEL PROJECT MAMAGEMENT  
AMB ELS DIFERENTS AGENTS QUE INTERVENIEN A L’OBRA 
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3.  CONSTRUCCIÓ 
 
 
3.01 
ENDERROC DE L’EDIFICACIÓ ANTERIOR 
 
 La primera tasca pròpiament de la fase de Construcció va ser la d’enderroc de 
l’edificació anterior. 
 
Es tractava, tal i com hem comentat anteriorment, d’una vivenda unifamiliar de planta 
baixa i planta pis amb una superfície total de 500 m2 i d’una sèrie de petites 
construccions a la parcel·la com una pista de tennis, piscina, vestuari, zona 
poliesportiva i jardí.  
 
L’enderroc va ser executat amb molta rapidesa i alhora amb molta segureta, ja que es 
tractava d’una edificació a quatre vents dins de la parcel·la. 
 
La primera fase de l’enderroc va ser l’habitatge de planta baixa i planta pis. La segona 
fase va ser el desmuntatge i enderroc dels annexes,en aquest punt, el més lent va ser 
l’enderroc de la piscina, ja que es tractava d’uns murs de formigó armat a una 
profunditat de 1,50 metres a 2,50 metres i una superfície en planta de 150 m2 (15 
metres x 10 metres). La tercera fase i definitiva vas ser la tala d’arbrat i l’esbrossada 
general dels  més de 6.000 m2 del solar. 
 
Econòmicament l’enderroc, tala d’arbrat i l’ esbrossada del solar foren 31.553,00 € 
sense cap desviació i es realitzar dins de la planificació establerta en 23 dies.  
 
 
3.02 
TANCAMENT DE SOLAR 
 
 El tancament d’obra es va valorar el fet de deixar la tanca que existia a 
l’habitatge i obrir uns accessos. D’aquesta manera es va estalviar el cost del 
tancament d’obra i alhora es va pactar amb l’industrial que va fer l’enderroc de deixar 
aquesta partida a realitzar als 20 mesos posteriors. I així es va fer, als 20 mesos varen 
realitzar l’enderroc de la tanca per realitzar posteriorment la tanca final dels 14 
habitatges. 
 
A la tanca és van realitzar un accessos de vianants i pel trànsit rodat. A l’apartat 3.05 
d’organització d’obra es detalla. 
 
 
3.03 
PLANIFICACIÓ TEMPORAL – PLANNING GENERAL  
 

La planificació general es el document on es  recull totes les partides d’obres 
que s’han de dur a terme en aquesta promoció d’habitatges unifamiliars. 
Es tracta d’un diagrama de GANTT realitzat amb Microsoft-Project amb unes dues-
centes tasques per assolir. És un document viu el qual es va renovant a mesura que 
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es van assolint cada una de les tasques i sabem en tot moment tot allò que falta per 
realitzar així com tot allò finalitzat i al camí crític per arribar al final d’obra.  
 
La planificació de l’obra va estar signada per cada un dels industrials en el contracte.  
 

 
Planificació General 
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3.04 
PLA DE TESORERIA – CASH FLOW 
 

El pla de tresoreria era un dels aspectes més importants
perquè tot l’engranatge seguís girant ja que es 
extern. 
  
En el Planning general anterior
partida i a partir de la planificació temporal 
podem tenir el Cash Flow.
 
El Cash Flow o pla de tresoreria 
que entraven les certificacions
de l’obra del Cash Flow de l’últim any de l’obra
 
El Cash Flow General hi ha a cada mes la previs
 
 

 
 

Cash Flow General Inicial 
 
En el gràfic podem observar que l’obra estava distribuïda en 22 mesos i la despesa 
acumulada de cada mes. 
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CASH FLOW GENERAL INICIAL 

esoreria era un dels aspectes més importants en aquesta promoció
seguís girant ja que es treballava només amb

al anteriorment descrit hi havia també el cost que 
partida i a partir de la planificació temporal sabíem quan aquest cost es produïa. Així 

.   

esoreria era un document  viu el qual anava canviant
que entraven les certificacions. L’apartat 3.21 hi ha les actualitzacions en el transcurs 

obra del Cash Flow de l’últim any de l’obra com a mostra de com anava canviant

Flow General hi ha a cada mes la previsió de despesa i la suma total de l’obra.

Cash Flow General Inicial - Previsió de Certificacions del 22 mesos d’obra

En el gràfic podem observar que l’obra estava distribuïda en 22 mesos i la despesa 
 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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en aquesta promoció 
només amb finançament 

el cost que suposava cada 
quan aquest cost es produïa. Així 

viu el qual anava canviant  a mida 
litzacions en el transcurs 

com a mostra de com anava canviant. 

ó de despesa i la suma total de l’obra. 

 

 
Previsió de Certificacions del 22 mesos d’obra 

En el gràfic podem observar que l’obra estava distribuïda en 22 mesos i la despesa 

18 19 20 21 22
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3.05 
ORGANITZACIÓ D’OBRA 

 
Degut a longitud de l’obra es van col·locar dues grues per tal que arribessin a 

totes les part de l’obra. 
 
Es va fer un estudi de que suposaria primer una grua i fer una part de l’obra i després 
l’altre i fer l’altre part de l’obra però de seguida ens varem adonar que el que es 
guanyava per preu de lloguer de la grua es perdia en rendiment de l’obra i en augment 
de costos, ja que els industrials al partir l’obra en dues ens pujaven el cost. 
Es van col·locar dues grues amb uns braços de 35 metres d’allargada cada un a 
diferent alçada perquè no hi hagués possibles xocs treballant les dues alhora.  
 
Pel que fa als accessos de l’obra es van realitzar dues entrades per accés rodat a gran 
distància una de l’altre per tal que pogués haver una circulació o es poguessin anar 
directament a la zona de descàrrega o a la zona de cada una de les grues. 
 

 
Planta Organització d’Obra 
 
Es va posar una doble caseta per tal de tenir una mínima oficina a peu d’obra per 
treballar tant la part tècnica de la promotora com la Direcció Facultativa i una segona 
caseta conjunta pel departament comercial per anar iniciant la venda dels habitatges. 
Per realitzar aquest inici de la venda es va realitzar un accés definitiu a la vivenda 
numero 2 fent una passarel·la de formigó en massa per un accés el més còmode 
possible pel comprador. Es va decidir fer les visites a la casa número 2 ja que la casa 
numero 1 era una mica diferent a la resta, era més gran, i pel que fa a l’accés més bo 
ho eren la 1 i la 2, ja que la resta de cases no es podria accedir fins que s’hagués 
realitzat la nova urbanització.  
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3.06 
INICI DE LES OBRES DE NOVA EDIFICACIÓ 
 

S’inicien les obres de nova edificació segons el planning establert al novembre 
del 2004. 
 
 
 
3.07 
MOVIMENT DE TERRES 
 

El tipus de terreny excavat que es troba és conforme al projecte geotècnic. 
El moviment de terres es realitza sense incidències i conforme amb el projecte 
executiu. Econòmicament la previsió estava en 104.847,80 € i es va realitzar per 
105.011,36 € una desviació mínima inferior al 1%. La planificació es va realitzar amb 
dues setmanes de retard degut a que va nevar  i es van aturar els treballs. En aquest 
cas no es va penalitzar a l’industrial ja que es va considerar causes atmosfèriques i es 
va allargar el fi d’obra de la promoció amb aquestes dues setmanes.  
 
 
 
3.08 
FONAMENTS i MURS 
 

Va existir una incidència important. Quan s’inicia els fonaments a la planta 
soterrani es troba una veta d’aigua la qual es va haver de reconduir-la uns metres  i 
millorar la impermeabilització d’aquella zona del mur. Això va portar a un retard 
important en el temps i en un sobre cost de 9.527,14€ no previst que segurament si 
haguéssim ampliat els punts de sondeig l’haguéssim pogut localitzat i no ens hagués 
portat a tot l’enrenou Tècnic, de Planning i Econòmic.  
 

 
Planta Fonaments General 
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3.09 
ESTRUCTURA 
 

Es realitzar sense incidències i conforme amb el projecte executiu.
A nivell econòmic la previsió era de 672.644,28
petita desviació del pressupost previst 
més amidament del real per l’accés d’amidament en el formigó i en l’armat
anar bé aquest coixí per absorbir part de l’imprevist de la veta d’aigua. 
 

 
A nivell de planificació es va realitzar amb 17 dies menys d
que l’empresa que va realitzar l’estructura
interessava acabar abans per 
 
 
 
3.10 
PALETERIA, COBERTA i FUSTERIA EXTERIOR
 

Paleteria, Coberta i Fusteria exterior es van contractar al mateix industrial. 
van realitzar sense incidències i conform
establert i econòmicament no hi va haver
 

 
 
 
3.11 
ENVANS I REVESTIMENTS DE G
 

Envans i revestiments de guix es realitzen
estava previst un cost de 125.115,50 
un augment en el cost de 7.837,21 
en execució d’obra fer una e
qual es considerar que millora
A nivell de planificació es va realitzar dins del termini establert.
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realitzar sense incidències i conforme amb el projecte executiu.
nivell econòmic la previsió era de 672.644,28 € i es va realitzar 638.836,03

del pressupost previst a favor de la promotora ja que s’havia previst 
per l’accés d’amidament en el formigó i en l’armat
absorbir part de l’imprevist de la veta d’aigua. 

  

planificació es va realitzar amb 17 dies menys dels temps previst degut a 
’empresa que va realitzar l’estructura va augmentar els seus recursos, ja que

essava acabar abans per iniciar una altre obra. 

i FUSTERIA EXTERIOR 

Paleteria, Coberta i Fusteria exterior es van contractar al mateix industrial. 
dències i conforme al projecte executiu dins 

ert i econòmicament no hi va haver desviació important. 

  

ENVANS I REVESTIMENTS DE GUIX 

Envans i revestiments de guix es realitzen sense incidències.
estava previst un cost de 125.115,50 € i es va realitzar amb un cost de 132.952,71 

cost de 7.837,21 € (uns 500 € per habitatge) degut a que es decideix 
obra fer una entrega a les portes d’ascensor diferent a la projectada

qual es considerar que millora la imatge d’aquest element. 
planificació es va realitzar dins del termini establert. 
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realitzar sense incidències i conforme amb el projecte executiu. 
i es va realitzar 638.836,03 € una 

a favor de la promotora ja que s’havia previst 
per l’accés d’amidament en el formigó i en l’armat però ens va 
absorbir part de l’imprevist de la veta d’aigua.  

 

els temps previst degut a 
va augmentar els seus recursos, ja que l’hi 

Paleteria, Coberta i Fusteria exterior es van contractar al mateix industrial. Es 
e al projecte executiu dins del plannig 

 

sense incidències. Econòmicament 
amb un cost de 132.952,71 € 

per habitatge) degut a que es decideix 
les portes d’ascensor diferent a la projectada, la 
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3.12 
INSTAL·LACIONS, SANITARIS I AIXETES 
 

Les Instal·lacions es contracten a dues empreses. Una primera que va realitzar 
aigua, electricitat, gas i telecomunicacions i una segona que va realitzar la calefacció i 
l’aire condicionat. Es realitza sense incidències i conforme al projecte executiu i dins 
del plannig establert. Econòmicament estava previst en 199.575,28 € i es va realitzar 
amb 170.531,61 €.  
Existeix un estalvi gràcies a que es decideix comprar el sanitari i les aixetes 
directament des de la promotora i contractar a l’industrial únicament la col·locació, però 
en paral·lel es pren la decisió de millorar les qualitats i per tant, el cost final, no 
s’aconsegueix gaire estalvi segons el pressupost previst.   
 
 
 
3.13 
FUSTERIA INTERIOR 
 

La fusteria interior existeix una incidència important en la planificació degut a 
una falta de previsió de l’industrial en l’aplacat de fusta de l’escala. L’industrial creia 
que el realitzaria amb més rapidesa i tot i l’augmentar del nombre de treballador per a 
realitzar-ho va acumular un retard de 30 dies. Econòmicament estava previst  
370.987,43 € i es va realitzar per 365.086,00 € un estalvi de 5.901,43 € dels quals 
4.500,00 € són d’una penalització que es va aplicar pel retard de 30 dies. 
 

 
Detall Aplacat Interior de fusta d’escala 
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3.14 
PAVIMENTS I REVESTIMENTS 
 

Els paviments i revestiments ceràmics es van realitzar sense incidències i 
conforme amb el projecte executiu.  
Econòmicament la previsió estava en 244.328,85 € i es va realitzar per 196.042,05 € 
un estalvi del 12,61 %, gràcies a que es decideix comprar el material directament des 
de la promotora i contractar a l’industrial únicament al seva col·locació. 
La planificació es va realitzar dins del termini establert. 
 
 
3.15 
MANYERIA I SERRALLERIA 
 
 Manyeria i Serralleria existeix una incidència important a nivell de planificació 
amb un retràs de 20 dies. Econòmicament la previsió estava en 185.174,66 € i es va 
realitzar per 172.518,59 € una part per la penalització d’obra de 3.000 € per 
incompliment de plannig i l’altre estalvi pel canvi dels mitjans auxiliars per col·locar les 
baranes exteriors canviant de bastides tubulars a elevador autopropulsat. 
 
 
3.16 
ACABATS 
 

La major part dels treballs d’acabats es van realitza sense incidències i 
conforme al projecte executiu i el plannig establert excepció del mobiliari de cuina i 
electrodomèstics que hi hagué un retard de 64 dies. Econòmicament hi ha petites 
desviacions a la pintura i al paviment de parquet inferiors totes dues al 2%. A la part de 
Cuina s’aplica una penalització de 9.600,00 € per retràs d’obra però degut a un canvi 
en visita d’obra d’ampliar la zona de l’aplacat de silestone a una de les parets de la 
cuina l’estalvi passa a 3.818,36 € de 195.714,96 € a 191.896,60 €.  
 
 
3.17 
CONTROL DE LA PLANIFICACIÓ 
 

A cada visita d’obra es va realitzar un seguiment de la planificació estricte i 
s’incideix per part del Project Management i de la DF del compliment del temps 
establert en contracte. 
 
El control de la planificació es va dur a terme amb un diagrama de barres de tipus 
GANTT. Era un document viu el qual es va anar renovant a mesura que es van assolir 
les tasques i sabíem en tot moment tot allò que faltava per realitzar, així com les 
relacions entre les diferents tasques, el camí crític per arribar al final d’obra i tots 
aquells treballs per finalitzar.   
 
Es importantíssim realitzar seguiments contrastant els avenços amb els objectius 
establers en planificació per tal de complir el temps establert. 
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Planificació General amb els avenços i tasques per 
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Planificació General amb els avenços i tasques per realitzar. 
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3.18 
PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DE PLANIFICACIÓ 
 

En el contracte d’obra dels diferents industrials es va incloure una clàusula 
d’incompliment temporal. En concret es tracta de la part dinovena del contracte.  
 
Com a mostra d’exemple l’annex 7 existeix un dels contracte dels quals es va signar. 
Hi havia dos clàusules: 

 
• La primera clàusula era de tipus sanció econòmic i deia el següent: 

 
En el cas que l’INDUSTRIAL entregués l’obra en data posterior a l’establerta en l’estipulació vuitena 
d’aquest contracte, estarà obligat a abonar al PROMOTOR en concepte de penalització, la quantitat de 
150,00€ per cada dia de retard fins i tot el PROMOTOR podria reclamar a l’INDUSTRIAL una altre 
quantitat superior si fossin superiors els danys i perjudicis ocasionats pel retard. Les quantitats objecte 
d’aquesta penalització pactada podrà deduir-la el PROMOTOR de les certificacions pendents 
d’abonament o bé de les retencions.  
 

•   La segona clàusula era de tipus termini de pagament i deia el següent: 
                             
El incompliment de les dates de finalització de les diferents etapes d’execució, penalitzarà el 
procediment de pagament detallat en l’estipulació catorzena de les certificacions corresponents a la fase 
en qüestió, fins que no es finalitzi la fase objecte del retard. Qualsevol retard respecte del termini 
d'execució establert en la finalització de l’execució de qualsevol de les fases detallades, es produirà a 
ampliar en 3 dies per cada dia de retard les condiciones de pagament inicialment establertes en el 
present contracte, de totes les certificacions de l’obra corresponents a la fase en la que es produgués 
l’incompliment fins la seva total finalització. 
  
Les penalitzacions que es van dur a terme per incompliment dels terminis de temps 
establers en contracte van ser els següents: 
 

• Mobiliari de Cuina i equipaments es va retardar 64 dies i per això va tenir la 
següent penalització: 

Penalització Econòmica 150 €/dia  x 64 dies = 9.600 €. 
Penalització per temps 64 dies x 3 dies = 192 dies.  
 

• Fusteria Interior es va retardar 30 dies i per aquest motiu les penalitzacions van 
ser les següents: 

Penalització Econòmica 150 €/dia x 30 dies = 4.500 €. 
Penalització per temps 30 dies x 3 dies = 90 dies. 
 

• Manyeria i Serralleria es va retardar 20 dies i per aquest motiu les 
penalitzacions van ser les següents: 

Penalització Econòmica 150 €/dia x 20 dies = 3.000 €. 
Penalització per temps 20 dies x 3 dies = 60 dies. 
 
Es va generar un document tipus carta en la qual els va explicar l’ incompliment que 
havien generat al no complir la data estipulada i la resolució contractual de la mateixa. 
 
A l’Annex 6 hi ha les penalitzacions que es varen aplicar en aquesta promoció 
d’habitatges a Cardedeu. 
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3.19 
CONTROL ECONÒMIC 
 

En el Control Econòmic es van realitzar dues grans bases la Hard Cost H-C i 
Soft-Cost S-C. 
Hard Cost era la base en la qual hi havia les despeses de la construcció dels 
habitatges. 
Soft-Cost era la base on hi havia les despeses de projectes, honoraris professionals, 
permisos d’obres, estudi geotècnic, topogràfic i les despeses bancàries. 
 
El Control econòmic Hard Cost es va generar un document de control econòmic en el 
qual hi havia la descripció de la partida o treball, l’amidament, el preu unitari, el preu 
total i cada una de les Certificacions/Factures que es van anar acceptant i finalment el 
control d’augment/disminució respecte la previsió. 
 

 
 

Exemple de Control Econòmic Hard-Cost 

PRESSUPOST D'OBRA DE CARDEDEU

CAPITOL PAVIMENT CASES. PARQUET

M2 992,00 31,04 €      30.791,68 € 65,00 2.017,60 € 584,00 18.127,36 € 269,00 8.349,76 €

M2 1.041,00 4,20 € 4.372,20 €

Suministre i instal.lació de pletines xapeades adhesives en
separació de paviments. M2 43,00 9,00 €        387,00 € 3,00 27,00 €

M2 992,00 1,50 €        1.488,00 € 65,00 97,50 €

TOTAL CODEPARQ DIAGONAL, S. L. 37.114,78 € 2.142,10 € 18.127,36 € 8.349,76 €

ACUMULAT CODEPARQ DIAGONAL, S. L. 2.142,10 € 20.269,46 € 28.619,22 €

TOTAL ORIGEN 2.142,10 € 20.269,46 € 28.619,22 €

RESTE CERTIFICACIONS ANTERIORS 2.142,10 € 20.269,46 €

BASE IMPONIBLE 2.142,10 € 18.127,36 € 8.349,76 €

7% IVA 149,95 € 1.268,92 € 584,48 €

5% RETENCIONS

TOTAL FRA. SEGONS PROALFA, S. L. 2.292,05 € 19.396,28 € 8.934,24 €

TOTAL FRA. SEGONS CODEPARQ DIAGONAL, S. L. 2.292,05 € 19.396,28 € 8.934,24 €

Suministre i instal.lació de cartó ondulat de protecció del parquet

Fra. nº. 100187 CODEPARQ DIAGONAL, S. L.

Suministre i instal.lació de tarima flotant en fusta de Jatoba,

model "Latina" calitat IMA, e 14 mm degruix, instal.lada sobre

una xapa de polietilé 

Suministre i instal.lació de sòcol xapat en Jatoba de 7 x 1,3 cm.
Clavat i barnissat.

Fra. nº. 100256 Fra. nº. 100272



    Anàlisis del Project Management d’una promoció de 14 Habitatges unifamiliars a Cardedeu 66

 
El control econòmic Soft-Cost es va generar un document en el qual hi havia la 
descripció  treball, amb el preu unitari, el preu total i cada una de les factures que es 
van acceptant i al final el control d’augment/disminució respecte la previsió. 
 

 
Exemple de Control Econòmic Soft-Cost 
 
 
A l’annex 3 hi ha tot el control econòmic de la promoció d’habitatges tant Hard-Cost 
com Soft-Cost indexat alfabèticament. 
 
El control econòmic de més entitat és l’anomenat Hard-Cost que inclou les despeses 
pròpies de la construcció, implantació, enderrocs, moviments de terres, fonaments, 
estructura, impermeabilitzacions, cobertes, tancaments de paleteria, façana aplacat de 
pedra, envans i revestiments de guix, falç sostres, revestiments interiors, paviments 
ceràmics, paviments de fusta, fusteria interior, fusteria exterior, cuina mobiliari-
equipaments, manyeria, serralleria, pintura, ascensors, ajudes, seguretat, instal·lacions 
de calefacció, aire condicionat, aigua, sanitaris, aixetes, gas, panells solars, 
sanejament, telecomunicacions, electricitat, ventilacions, contra incendis, jardineria i 
urbanització. 
 
La primera previsió de H-C realitzada amb el Master Plan al Juliol de 2004 hi havia una 
previsió de  6.724.861,24 €. En la preconstrucció es va realitzar un treball molt a fons 
de reducció del cost de H-C negociant moltíssim els preus i paquetitzant molt petit per 
tal que no existissin subcontractats i es va arribar fins a la quantitat de 5.466.550,96 € 
un cop estava tot contractat a l’abril del 2005. La despesa final de H-C va ser de 
5.056.233,92 € un cop es va acabar l’obra gracies als últims ajustos en els 
amidaments de les certificacions i a les penalitzacions als industrials.  
 

• H-C  6.724.861,24 € - Master Plan 
• H-C  5.466.550,96 € - Tot Contractat 
• H-C  5.056.233,92 € - Final d’Obra 
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Control Econòmic General Hard-Cost 
 
 
 
3.20 
CONTROL DE LA QUALITAT 
CERTIFICACCIONS ACCEPTACIÓ/REBUIG  
 

El control de la qualitat d’obra era una tasca realitzada entre la DF i Project 
Management. Cada mes els industrial podien fer una certificació dels treballs 
mensuals.  

• Entre el dia 1-3 Entrega de la Certificació per part del Industrials 
• Entre el dia 3-11 Repàs de la Certificació per part del Project Management 
• Entre el dia 12-15 Rectificacions 
• El dia15 Data de facturació 
• El dia 20 Entrega de pagaré / gir 

 
Les certificacions s’entregaven entre el dia 1 i el dia 3 de cada mes. Un cop entregada 
es feia el repàs de la mateixa durant els següents 10 dies, repassant els amidament 
presentats per l’industrial.  
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El següent pas era el de rectificació si alguna de les partides de les que presentava 
pels industrial no era coincident amb el que havíem amidat a l’obra o simplement 
perquè fent el control de qualitat no la trobàvem correcte. Un cop rectificat es podia dur 
a terme la facturació de la certificació corresponent en data aproximada del 15 de cada 
mes.  
 
Qualsevol demora en l’entrega de la Certificació portava a un rebuig de la Certificació 
d’aquell més i no es podia certificar fins el mes següent. Alhora si hi havia qualsevol 
rectificació i aquesta l’industrial tampoc la duia a terme en els dies concrets del 12 al 
15 també es donava com a rebutjada i passava al següent mes.   
 
 
 
3.21 
CONTROL DEL CASH FLOW  
ACTUALITZACIONS EN EL TRANSCURS DE L’OBRA 
 

El Cash Flow o pla de tresoreria era un document que anàvem renovant segons 
si es realitzava més tard del previst alguna partida d’obra o si s’avançava o si alguna 
partida d’obra tot i estar realitzada encara no estava acceptada i s’havia de fer alguna 
modificació o arreglar alguna cosa fins que fos correcte aquesta factura no es donava 
com acceptada i per tant aquest cost corria en el temps. El Cash Flow era un 
document viu que cada mes anava canviant. 
 
Aquest document “Cash Flow” conjuntament amb la Certificació Bancària, el qual es 
comentarà en l’apartat 3.22, eren els dos documents més importants pel departament 
d’economia i finances de la promotora i per tant era el principal punt de relació entre 
aquets dos departaments de la promotora, els costos i quan arribarien.  
 
A continuació es mostra Cash Flow amb la previsió Inicial realitzada del juliol de 2004 i 
les tres actualitzacions durant l’any 2006. 
 

 
Cash Flow General Inicial (amb color verd) i les tres actualitzacions de l’any 2006 

CASH FLOW
RESUM JULIOL 2004 "FEBRER  2006 "JUNY  2006 "OCTUBRE 2006

PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ

CERTIFICAT A DESEMBRE 2005
CERTIFICACIÓ GENER 2006
CERTIFICACIÓ FEBRER 2006
CERTIFICACIÓ MARÇ 2006
CERTIFICACIÓ ABRIL 2006
CERTIFICACIÓ MAIG 2006
CERTIFICACIÓ JUNY 2006
CERTIFICACIÓ JULIOL 2006
CERTIFICACIÓ AGOST 2006
CERTIFICACIÓ SETEMBRE 2006
CERTIFICACIÓ OCTUBRE 2006
CERTIFICACIÓ NOVEMBRE 2006
CERTIFICACIÓ DESEMBRE 2006

PRESSUPOST 5.056.629,005.075.860,14

393.050,00

243.784,00

305.478,00
304.567,00

256.754,00
4.237.298,00

419.654,00
399.677,00

2.863.553,00

490.907,00 2.324.622,38

871.950,00 302.568,00 3.697.821,14

797.317,00 211.350,00
522.568,00 224.400,00

260.312,00 267.456,00

6.724.810,00 5.096.233,38

430.067,00

479.081,00

689.434,00

699.434,00 260.430,00



Anàlisis del Project Management d’una promoció de14 Habitatges unifamiliars a Cardedeu 69

En paral·lel s’anava actualitzant la corba de progrés de la despesa: 
 

 
Cash Flow acumulat per mesos d’obres. (Octubre 2005) 
 
En aquestes barres de progrés podem observar en color verd fosc la previsió de 
despesa del Master Plan i en color verd més clar la despesa acumulada real de cada 
mes de l’obra. 
 
En paral·lel es crea un altre document que és el “Cash-Flow per industrial”  el qual és 
la relació de tots els industrials i el seu cost d’un mes en concret. En aquest document 
hi ha: 
 

• Nom de l’industrial 
• Import de la Certificació sense IVA 
• Import de la Certificació amb IVA 
• Data de Pagament 
• Observacions 

 

 
Cash-Flow per Industrial - Relació de Pagaments Desembre 2006 
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CARDEDEU Import Import + IVA Data de Pagament Observacions

SEROP ( 3 FACTURES ) 18.523,57 21.487,34 15-jun-2007 PAGARÉ
11.676,28 13.544,48 15-jun-2007 PAGARÉ
23.835,69 27.649,40 15-jun-2007 PAGARÉ

CODEPARQ 8.934,24 10.363,72 15-jun-2007 FALTA ACTA

DACODI 8.524,69 9.888,64 15-jun-2007 PAGARÉ

CLINER ( PINTOR ) 23.027,20 26.711,55 15-jun-2007 PAGARÉ

CONTROL GUAR 5.877,60 6.818,02 15-may-2007 GIR

K2 130,00 150,80 15-jun-2007 GIR

EURONETEGES CARDEDEU S.L. 260,00 301,60 15-feb-2007 GIR

HERTOR 298.887,38 346.709,36 15-sep-2007 ( 210 DIES PER RETRÀS )
PAGARÉ

399.676,65 463.624,91

 
IND. URBANITZACIÓ 
 
 
 
IND. PAVIMENT FUSTA 
 
IND.  JARDINERIA 
 
IND. PINTURA 
 
SEGURETAT 
 
CASETA D’OBRA 
 
NETEJA 
 
IND. FUSTERIA INTERIOR 
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El Cash Flow final va ser el següent: 
 

• Barres blaves previsió de despesa dels Master Plan (Juliol 2004) 
• Barres vermelles despesa real de l’obra. (Desembre 2006) 

 

 
Cash Flow Final acumulat per mesos d’obres. (Desembre 2006) 
 
En el Cash Flow podem observar que l’obra prevista amb 22 mesos es va realitzar 
finalment amb 26 mesos. 
 
En aquesta promoció immobiliària es va realitzar una tasca excel·lent baixant un 27% 
la despesa prevista per la construcció dels habitatges (HC) a base d’una bona 
negociació dels preus, contractant a molts industrials, per evitar la subcontractació, i 
arriscant amb la compra d’algun dels materials, per altre banda  en la fase l’execució 
amb un control econòmic amb un control minuciós dels amidaments de les 
certificacions i en la fase de finalització d’obra una sèrie de penalitzacions 
econòmiques per a aquells industrials que no complien la planificació.  
 

• H-C  6.724.861,24 € - Master Plan 
• H-C  5.056.233,92 € - Final d’Obra 

 
 
 
3.22 
CERTIFICIONS BANCARIES 
 

Les Certificacions Bancàries es van anar realitzant per aconseguir el 
finançament suficient per realitzar l’obra. Les certificacions es realitzaven per tenir el 
fiançament tant per la construcció (H-C) com per costos d’honoraris i més despeses 
del Soft-Cost (S-F)  ja que aquesta promoció només es finançava mitjançant amb 
capital extern. 
 
Aquesta política de realitzar les promocions només amb capital bancari era una forma 
molt usual. 
 
La Certificació Bancària es certificava com a tècnic l’obra realitzada fins al moment per 
tal que l’entitat Bancària dones els diners de l’obra realitzada fins al moment. 
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En aquest cas es va realitzar un pressupost previ el qual es va entregar al banc i ells 
varen acceptar amb % de cada capítol segons el còmput total. L’annex 4 hi ha totes les 
certificacions bancàries que es van realitzar en aquesta promoció. 

 
 
Certificació Bancària - SETEMBRE 2005 
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3.23 
PROJECTE D’ACTIVITATS 
 

El projecte d’activitat per la legalització del aparcament s’encarrega a un estudi 
d’enginyeria extern.  
 
El treball que duen  terme a l’enginyeria es realitza sense demores i ens és entregat en 
la data prevista, un cop rebut, es fa la revisió com a la resta de projectes i un cop 
revisat i amb les correccions oportunes s’entrega als estaments corresponents per a la 
seva legalització.   
 

 
Projecte d’activitat - Planta Garatge (Soterrani) 
 
 Al realitzar aquests tipus de projecte construint la zona d’aparcament una planta 
soterrani i amb un vial de comunicació va dur a un projecte d’un aparcament molt més 
complexa que el que en un principi pot semblar, ja que, tot i ser 14 habitatges 
unifamiliars, a nivell d’aparcament es tractava d’un aparcament de:  
 

• 44 vehicles 
• 2.446,35 m2 

 
Si aquest garatge s’hagués realitzat en planta baixa a façana per cada habitatge tal i 
com hem comentat anteriorment i no s’hagués realitzat la planta soterrani, a part de 
l’estalvi econòmic anteriorment esmentat de 1.750.000,00 € i quatre mesos d’obra, 
aquest projecte d’activitats no hagués sigut necessari ja que haguessin estat una sèrie 
de aparcaments individuals de cada un dels habitatges.  
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3.24 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ i URBANITZACIÓ 
 
  El projecte d’Urbanització d’aquesta promoció d’habitatges incloïa la 
reurbanització dels carrers Santander, Navarra i Burgos. 
 
La urbanització consistia en eixamplar de les voreres a del carrer Santander i Burgos 
amb una vorera de quatre metres d’amplada en la qual dos metres estaven destinats a 
la circulació de vianants un metre a arbres i mobiliari urbà i un metre de carril bici. A 
nivell de calçada hi havia un carril de tres metres d’amplada per la circulació i una zona 
d’aparcament de dos metres d’amplada.   
 
El carrer Navarra consistia en un eixamplament amb una amplada de tres metres 
d’amplada en la qual dos metres estaven destinats a la circulació de vianants un metre 
a arbres. A nivell de calçada hi havia un carril de tres metres i mig d’amplada per a la 
circulació i una zona d’aparcament de dos metres d’amplada  
 
El carrer Aragó format per dues voreres de un metre i mig a cada costat i un carrer de 
doble sentit de circulació amb una amplada de set metre per la circulació (tres metres i 
mig en cada sentit) únicament varem haver de canviar el paviment de panot de la zona 
de circulació de vianants. 
 

 
Planta Urbanització – Paviments 
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Seccions Urbanització 
 
Es va tenir una especial sensibilitat cap a la zona d’emmagatzematge de deixalles ja 
que no es volia tenir una promoció de luxe al costat d’uns contenidors convencionals i 
es va optar per fer un sistema de contenidors soterrats. 
 
El sistema de soterrament de contenidors consisteix a allotjar sota el sòl de la via 
pública els contenidors de residus que normalment estan en la superfície. 
Aquest sistema és compatible amb el de recollida actual, la qual cosa permet el seu ús 
sense més que executar l'obra civil de soterrament de l'equip. 
 

    
Bústia a nivell de carrer             Conjunt de les 5 Bústies 
 



Anàlisis del Project Management d’una promoció de14 Habitatges unifamiliars a Cardedeu 75

 
El sistema aquesta dotat d'una plataforma hidràulica sobre la qual es col·loquen els 
contenidors. Aquesta plataforma s'allotja a l'interior d'una cubeta de formigó armat, 
proveïda amb la resistència necessària per suportar els esforços als quals es pot 
sotmetre el conjunt en la via pública. 
 
A nivell de carrer se situaven les bústies. Aquestes bústies estan dotades d'un sistema 
de calaix per on s'introdueixen els residus, estant degudament senyalitzats per a la 
seva utilització selectiva, és a dir existeixen bústies d'escombraries orgàniques, 
d'envasos, paper i cartró, vidre, etc. 
 
La plataforma superior metàl·lica a nivell de sòl, proporcionava una estanquitat a 
l'aigua i a les olors. L'acabat superficial estàndard és de xapa galvanitzada en calent. 
 
Les bústies estan situades a nivell de carrer, existeix un per a cada tipus de residu, el 
qual es distingeix pel color i per l'anagrama que indica la seva utilització.  
 

 
Secció Contenidors 
 
Un cop rebut el projecte es va iniciar la seva revisió prèvia a l’entrega als serveis 
tècnics de l’ajuntament de Cardedeu. 
 
El permís d’obra va ser immediat ja que es tractava d’un projecte que en tot moment 
havíem estat en contacte amb els serveis tècnics d’Urbanisme de l’ajuntament de 
Cardedeu i s’havia acordat fer la urbanització al final de l’obra sense fer cap demora en 
la seva entrega. 
 
La Urbanització es va realitzar coincidint amb els últims quatre mesos d’execució de 
l’obra. Es va decidir fer-ho així per tal que la urbanització no patis desperfectes durant 
l’execució de l’obra.  
 
Es va iniciar els treballs fent les rasses per passar les escomeses de gas, aigua, 
enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa tensió i un cop passades i amb la senyalització  
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es va terraplenar i compactar amb sorra els primers 20cm i a continuació amb les 
mateixes terres.  
 
La segona tasca va ser l’ encintat dels carrers amb vorada de formigó tipus T3.  
 
La tercera es ser realitzar la rigola de formigó,amb una base de formigó en massa i 
finalitzat amb una peça prefabricada de color blanc amb una amplada de 30cm.  
 
La quarta tasca va ser preparar la subbase de la zona de panot amb formigó en massa 
per la zona de paviment de vianants i carril bici encofrant la part que no havia d’anar 
formigonada per la posició dels arbres.  
 
El següent treball va ser realitzar la subbase de la zona de circulació de vehicles fent 
un rebaix de terres i incorporant 30 cm de Tot-u artificial. Un cop comprovades in-situ 
la humitat i  les densitats pel procediment dels isòtops radioactius previ l’anàlisi pel 
procediment Proctor modificat del sòl es va realitzar l’asfalt del carrer. I finalment es va 
realitzar la pavimentació amb panot de la zona de vianants.  
 

 
Planta Urbanització – Instal·lacions i Escomeses 
 
 
 
3.25 
FINAL D’OBRA 
 

En data de 30 de desembre de 2006 es dóna per acabada l’obra i en data 5 de 
Gener de 2007 la Direcció Facultativa procedeix a realitzar el Certificat Final d’obra. 
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4.  POSTCONSTRUCCIÓ, COMERCIALITZACIÓ I POST VENDA 
 
 
4.01 
POSADA EN MARXA D’INSTAL·LACIONS PER LA COMERCIALTZACIÓ 
 

Es realitzar una doble posta en marxa de les instal·lacions per una banda cada 
un dels habitatges i per altre la dels garatge. 
 
En els habitatges es varen provar els següents elements: 
 

• Ascensors, fent uns simples proves de pujades i baixades i comprovació de 
rasants entre la cabina i cada una de les plantes.  

• Aigua, es van revisar cada una de les aixetes comprovant la pressió a les que 
arribava. 

• Caldera i Calefacció, es van posar en marxa la calefacció comprovant cada un 
dels radiadors que arribés l’aigua calenta i comprovant els termòstats a cada 
planta. 

• Aire condicionat es van engegar les maquines de cada una de les plantes i es 
va comprovar tant la velocitat del aire com el correcte funcionament dels 
termòstats tant d’engegada cm d’aturada. 

• Endolls es van comprovar un a un el seu funcionament. 
• Antenes TV es van comprovar una a una cada una de les peses de TV. 
• Il·luminació es va comprovar cada un dels punts de llum i el seu correcte 

funcionament dels interruptors. 
• Vídeo porter  automàtic es va comprovar el funcionament i la claredat d’imatge  
• Electrodomèstics es va comprovar un a un cada electrodomèstic de la cuina, 

forn, microones, placa de cocció, campana extractora, nevera i rentavaixelles.   
 
En les instal·lacions generals comunitàries es van comprovar els següents elements 
 

• Ventilació del Garatge 
• Detecció Incendis 
• Protecció Contra Incendis  

 
 
 
4.02 
INCIDENCIES FINAL D’OBRA 
 
 Un cop revisat tot l’esmentat anteriorment es va generar un document per cada 
una de les incidències que es van detectar. 
En aquest document hi havia la descripció de la incidència detectada, el nom de 
l’industrial responsable de la mateixa i el termini d’entrega.  
 
Un cop l’Industrial ens comunicava la subsanació hi havia un nou control per 
comprovar que l’ incidència estava totalment resolta. Cal comentar que les incidències 
en aquest punt varen ser molt poques gràcies a un fort control durant l’execució de 
l’obra.   
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4.03 
QUADRE ECONÒMIC RESUM FINALITZADA LA PROMOCIÓ. 
 
 Finalitzada la promoció es va realitzar un quadre econòmic resum final de la 
promoció dels 14 habitatges entre els departament d’economia finances i el 
departament de producció-construcció de la promotora per de tenir el resum econòmic 
final i alhora aquest va ser entregat a la direcció i accionistes de la promotora. 
 

• Preu de venda:  
Va ser el mateix per tota l’obra de 17.000.000 €.  

1.400.000 € Casa 1 
1.200.000 € Casa 2 fins la Casa 14 

 
• Cost del solar:  

3.400.000 € 
 

• Hard Cost  
Es va reduir un 27% la despesa. En la fase de precontrucció primerament amb la 
realització d’uns amidaments molt acurats, fent una bona paquetització per tal que no 
existissin subcontractats i finalment una negociació de preus. En la fase de construcció 
amb un control dels amidaments en les certificacions i en la compra d’algun dels 
materials directament des de la promotora i finalment penalitzacions dineràries per 
aquells industrials que no havien aconseguit la planificació aprovada.  
 6.725.000 € Master Plan 
 5.057.000 € Finalitzada l’obra 
 

• Soft Cost  
Hi va haver un augment del 4% degut a un augment de les despeses financeres ja que 
l’obra va estar oberta 26 mesos enlloc de 22 mesos com estava previst i això va 
generar aproximadament uns 50.000 € més dels previstos i per un altre costat es van 
augmentar les despeses de comercialització ja que no s’aconseguia portar el ritme de 
ventes previst i aquesta assignació es va augmentar. 
 270.000 € Honoraris 
 250.000 € Llicències  
 1.120.000 € a 1.170.000 € de despeses financeres 
 200.000 € a 250.000 € de despesa comercial 
 480.000 € de despesa general de la promotora i management 
 

Quadre econòmic resum. Finalitzada la promoció 
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4.04 
AS BUILT 
 
 Un cop realitzada la construcció es va realitzar un “as built” (com s’ha construït ) 
eren 6 plànols de com s’havia finalment construït i els canvis que hi havia segons el 
projecte executiu. Hi havia els següents plànols.  Aquest “as built” es va anar realitzant 
durant la construcció per tal de no oblidar-nos de res i va ser una tasca realitzada entre 
la DF i Project Management 
 

• Habitatge- Distribució amb els materials 
• Habitatge- Aigua 
• Habitatge- Electricitat 
• Habitatge- Calefacció i Aire condicionat 
• Habitatge- Gas 
• Habitatge- Telefonia i TV 
• Garatge – Ventilacions i Protecció d’Incendis 

 
 
 
4.05 
LLIURAMENT 
 

Tota promotora que vol tenir un reconeixement notable dins del mercat 
immobiliari ha de tenir un gran servei d’entrega i postvenda. 
 
Es tractava d’una promoció d’habitatge en la qual el client feia una inversió molt 
important (1.200.000 €) per tant era molt sensible a qualsevol defecte de l’obra o de 
forma. 
 
En el servei d’entrega s’entregaven els següents documents: 

• Cèdula d’Habitabilitat 
• Dossier amb memòria de qualitats 
• Certificat Final d’Obra ( realitzat per la DF ) 
• Certificat Final d’Instal·lacions ( Activitat - Garatge ) 
• Certificat Industrial de l’Ascensor 
• Contracte de Manteniment de l’Ascensor que en aquest cas els dos primers 

anys era gratuït pel Client. 
• Butlletins per la contractació d’Aigua, Gas i Electricitat 
• Certificat del compliment del programa de Control de Qualitat 
• Garanties d’electrodomèstics ( Campana extractora, Forn, Placa de cocció, 

rentaplats, microones, rentadora, assecadora ) 
• Garanties i Instruccions de Funcionament (Calefacció i Aire condicionat) 
• Garanties de Sanitaris i Aixetes 
• Llibre de l’edifici (DF) 
• Reportatge fotogràfic 
• As Built 
• Entrega de Claus de la Porta Principal de l’habitatge, garatge i jardí. 
• Llista d’empreses que havien intervingut en l’execució. 
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4.06 
INTERIORISME, CASA MOSTRA I PUBLICITAT 
 
 A l’hora de la comercialització es va considerar que seria molt positiu de cara a 
la venda un projecte d’interiorisme per moblar la vivenda la qual ajudaria a la venda. 
 
Es va contractar a un estudi format per un decorador i una interiorista especialitzat en 
cases d’alt nivell adquisitiu. La negociació va ser molt senzilla ja que des de bon 
moment ell va estar molt interessat en col·laborar a canvi de poder fer-se publicitat a 
les mateixes vivendes per tal de poder captar algun dels clients els quals adquiriren els 
habitatges. 
 
Per altre banda es va contractar a una fotògrafa per tal de treure el millor rendiment 
fotogràfic del treball d’interiorisme. Aquestes fotografies també ens varen servis per la 
publicitat.  
 
 

 
Façana Principal 
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Sala Menjador - Planta Baixa  
 
 

 
Sala Menjador - Planta Baixa  
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Sala Menjador - Planta Baixa  
 
 

 
Cuina - Planta Baixa - Planta Baixa  
 



Anàlisis del Project Management d’una promoció de14 Habitatges unifamiliars a Cardedeu 83

  Lavabo 1 - Planta Baixa 
 

 
Lavabo 2 - Planta Primera 
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Lavabo 3 - Planta Primera  
 
 

 
Lavabo 4 - Planta Primera 
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Habitació 1 - Planta Primera 
 
 

 
Habitació 2 - Planta Primera  
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Habitació 4 - Planta Primera  
 
 

 
Terrasses de les Habitacions 2 i 3 - Planta Primera 
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Escala  
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Escala - Planta Primera 
 
 

 
Escala - Planta Primera 
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Sala Polivalent - Planta Soterrani  
 
 

 
Garatge – Planta Soterrani  



    Anàlisis del Project Management d’una promoció de 14 Habitatges unifamiliars a Cardedeu 90

 
A nivell publicitari es va anunciar a diaris de la comarca del Vallès Oriental i del 
Occidental, així com diferents revistes immobiliàries de l’àrea metropolitana , però el 
més destacable, va ser durant sis ocasions a la “Vanguardia Inmobiliaria” dues de les 
quals com es mostra a continuació es van realitzar a la portada de la revista. 
 
 

 
Anunci a “la Vanguardia Inmobiliaria.” 
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4.06 
NO VENDA DELS HABITATGES
 

Al febrer del 2007 
decideix no realitzar més promocions 
bancari per a realitzar-les i no vol realitzar l
moment la promotora decideix
del departament d’Economia i Finances de
departament Comercial per acabar de vendre la promoció d’habitatges.
  
Estaven fets els contractes d
venda que era de la meitat
 
Els posteriors mesos la promotora no va vendre cap més habitatge
promotora va entrar primer 
 
Cap dels tres compradors va
 
Finalment la promoció va passar 
banc decideix treure l’empresa que feia la seguretat a la promoció
una sèrie de robatoris a les cases les quals van anar 
 
En aquest moment la promoció d’habitatges és de l’entitat bancària i ho té a la venda.
 
 

Setembre de 2011 
 
 
El resultat d’aquests habitatges, com tantes promocions d’aquests anys, ha estat la “no 
venda” i com a conseqüència una pèrdua de sòl, materials, recursos energètics i 
pèrdues econòmiques.   
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A DELS HABITATGES 

 un cop finalitzats els habitatges la direcció de la promotora
no realitzar més promocions immobiliàries ja que no 

les i no vol realitzar les promocions amb capital propi. En aquell
decideix prescindir del departament de Producció

del departament d’Economia i Finances de l’empresa i es queda 
departament Comercial per acabar de vendre la promoció d’habitatges.

ls contractes d‘arres de tres habitatges, molt per 
meitat de la promoció és a dir 7 habitatges. 

la promotora no va vendre cap més habitatge
primer en concurs de creditors i posteriorment en quiebra.

tres compradors va arribar a anar-hi a viure mai. 

la promoció va passar al banc que feia la financiació. En aquell
treure l’empresa que feia la seguretat a la promoció

de robatoris a les cases les quals van anar perdent el seu valor.

En aquest moment la promoció d’habitatges és de l’entitat bancària i ho té a la venda.

s habitatges, com tantes promocions d’aquests anys, ha estat la “no 
venda” i com a conseqüència una pèrdua de sòl, materials, recursos energètics i 
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la direcció de la promotora 
ja que no troba finançament 

es promocions amb capital propi. En aquell 
l departament de Producció-Construcció i 
l’empresa i es queda únicament amb el 

departament Comercial per acabar de vendre la promoció d’habitatges. 

habitatges, molt per sota la previsió de 

la promotora no va vendre cap més habitatge. Seguidament la 
i posteriorment en quiebra. 

En aquell moment el 
treure l’empresa que feia la seguretat a la promoció i varen començar 

el seu valor. 

En aquest moment la promoció d’habitatges és de l’entitat bancària i ho té a la venda. 

 

s habitatges, com tantes promocions d’aquests anys, ha estat la “no 
venda” i com a conseqüència una pèrdua de sòl, materials, recursos energètics i grans 
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5. CONCLUSIONS / RECOMANACIONS PER FASES 
 
 
 

El bagatge en l’execució dels 14 habitatges unifamiliars a Cardedeu durant els 
anys 2004-2006 ha propiciat les conclusions i recomanacions següents:  
 
Comprensió del paper fonamental que juga el Project Management en la gestió de 
l’obra com a catalitzador dins del procés de la construcció en relació amb tots els 
agents que intervenen i alhora fer entendre a tots la funció del Project Management.  
 
Motivació de tot l’equip, promotora, tècnics i industrials cap a la consecució de bons 
resultats.  
 
Posicionament equilibrat en front dels objectius de Temps, Cost i Qualitat en l’execució 
de l’obra.  
 
Identificació en cada fase del procés, preconstrucció, construcció i postconstrucció dels 
objectius més significatius que s’han d’assolir en cada fase.  
 
 
 
En Preconstrucció: 
 
Matisació de les expectatives de benefici econòmic teòrics del Master Plan a les 
direccions de les promotores immobiliàries, i analitzar més el producte final.  
 
En aquest cas en particular els habitatge d’aquesta promoció calia analitzar molt més 
si era el producte que necessitava la població i no tant el rendiment econòmic de les 
mateixes realitzant un estudi de mercat acurat.   
 
En aquesta promoció immobiliària la direcció de la promotora únicament volia reduir el 
cost de construcció per tenir més benefici sense veure que l’error era el producte.  
 
La realització d’uns acurats amidaments i una condreta definicó de la partida propiciarà 
que, en la següenta fases de construcció, no hi hagi augments d’amidaments ni 
existeixin preus contradictoris per una mala definicó d’alguna de les partides.  
 
En la preconstrucció es va realitzar un treball molt a fons de reducció del cost de H-C 
negociant moltíssim els preus i paquetitzant molt, així no van existir subcontractats 
 
Anàlisis i revisió documental i tècnica dels projectes, bàsic, executiu, reparcel·lació, 
enderroc i dels informes topogràfics i geotècnics i de cada un d’ells fixar els objectius.  
 
Coneixement i desenvolupament d’habilitats de negociació.  
 
Coneixement dels diferents tipus de contractes que es poden dur a terme i un anàlisis 
dels avantatges i desavantatges de cada un d’ells. 
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L’error principal en la fase de preconstrucció fou l’ obsessió pel benefici que no va fer 
veure a la direcció de la promotora que l’error estava en l’estudi de mercat i com a 
conseqüència en el producte, un Habitatge massa car pel públic que existia, 
possiblement aquests habitatges amb un preu de venda més reduït hagués tingut 
sortida. Aquesta reducció de cost de l’habitatge hagués pogut ser possible reduint la 
superfície dels habitatges sense la construcció de la planta soterrani i amb un benefici 
més raonable per part de la promotora.  
 
 
 
En Construcció: 
 
Coneixement de tècniques constructives per tal de definir planificacions d’execució 
més reals i factibles, fent seguiments contrastant dels avenços amb els objectius 
establers en planificació.  
 
Coneixement dels riscs que existeixen en el procés de construcció per tal de realitzar 
una avaluació que permeti mesures preventives i/o correctores i evitar conflictes que 
puguin afectar el correcte desenvolupament del procés.   
 
En aquest cas per exemple l’augment de punts de sondeig ens hagués pogut localitzar 
la beta d’aigua i planificar millor la seva reconducció. 
 
Control i planificació en espai temps dels costos, i  aconseguir reserves per imprevistos 
en la construcció. 
 
Control de la despesa amb un minucios control dels amidamenst de tots les 
certificacions en la fase de construcció.  
 
En aquesta promoció immobiliària es va realitzar una tasca excel·lent baixant un 27% 
la despesa prevista per la construcció dels habitatges a base d’una bona negociació 
dels preus, contractant a molts industrials, per evitar la subcontractació, i arriscant amb 
la compra d’algun dels materials, per altre banda  en la fase l’execució amb un control 
minuciós dels amidaments de les certificacions i en la fase de finalització d’obra una 
sèrie de penalitzacions econòmiques per a aquells industrials que no complien la 
planificació.  
 
 
 
En Postconstrucció 
 
El servei de postvenda en les promocions immobiliàries és una tasca que requereix 
molta atenció per part d’aquelles empreses, com aquest cas, que volen tenir un 
reconeixement notable dins del mercat immobiliari. 
 
La qualitat no està tan sols, en utilitzar bons materials i en fer una bona execució. La 
qualitat ha d’arribar fins al final de procés en l’entrega del producte immobiliari. 
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El tècnic responsable de la postvenda ha de dissenyar una estratègia i ha 
d’instrumentalitzar el servei de postvenda per tal que les reclamacions siguin les 
mínimes i aquestes es duguin a terme amb rapidesa, eficiència, transparència, amb 
comunicació amb el client i amb un control acurat de tot el procés. 
 
Coneixent a fons la postvenda de les promocions immobiliàries, és fàcil transmetre 
aquestes informacions als equips de disseny (arquitectes i enginyers) i als equips de 
direcció d’obra (arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers) per evitar repeticions 
d’errors i desperfectes. 
 
El resultat d’aquestes habitatges, com tantes promocions d’aquests anys, va ser la “no 
venda” i com a conseqüència una pèrdua de sòl, materials, recursos energètics i 
pèrdues econòmiques molt importants.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anàlisis del Project Management d’una promoció de14 Habitatges unifamiliars a Cardedeu 95

 
6. BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
Project Management in Construction  - Levy, Sidney 
Mc Graw-Hill, New York (2000) 
 
34 Kilogramos de CO2  - Toni Solanas, Dani Calatayud, Coque Claret.  
Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge – (2009) 
 
Edificació Sostenible  - Xavier Marti i Ragué  
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (2002) 
 
La Catàstrofe Perfecta  – Ignacio Ramonet 
Icaria Antrazyt – (2009) 
 
Els Principis de la sostenibilitat  - Dresner, Simon 
Col·lecció: Manuals, 12 – (2009)   
 
Avaluació energètica d'edificis  - Montse Bosch González, Fabián López Plazas, 
Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra, Galdric Ruiz Martorell. 
Edicions UPC – (2006)  
 
Evaluación de impacto ambiental  - Alfonso Garmendia 
Pearson Prentice Hall – (2005)  
 
El Oficio del Jefe de Obra  - Agustí Portales Pons  
Edicions UPC, Barcelona (2007) 
 
La Innovació en la gestió dels cicles de l'aigua i dels residus - José Cuervo ; 
Roser Carvajal, Jordi Renom, Antoni Paris. 
Àrea Metropolitana de Barcelona (1999-2002)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Anàlisis del Project Management d’una promoció de 14 Habitatges unifamiliars a Cardedeu 96

 
AGRAÏMENTS 
 
 
 
 
 
Agrair a l’EPSEB Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona i a tot l’equip 
de professorat per la formació i l’aprenentage que em portarà a la nova titulació de 
Grau d’Enginyeria d’Edificació. 
 
Agrair al tutor d’aquest Projecte Final de Grau Agustí Portales Pons primer per la seva 
predisposicíó, segon per la la seva guia, tercer per la seva dedicació i quart pels seus 
concells pel bon desenvolupament d’aquest projecte. 
 
Donar gràcies a la meva família per haver-me donat la oportunitat d’estudiar 
Arquitectura Tècnica a la dècada dels 90. 
 
Agrair novament a la meva família i a la meva parella per animar-me i fer-me costat en 
la nova formació cap a la titulació de Grau en Enginyeria d’Edificació. 
 
Donar gràcies a Xell Gispert Alier per la seva col·laboració impagable en la bona 
redacció tant en la llengua Anglesa com en la llengua Catalana. 
 
Agrair a l’empresa Sudex SL en la qual vaig estar desenvolupant la meva professió 
tant com Arquitecte Tècnic com a Project Management durant 4 anys de la meva 
carrera professional en els quals varem dur a terme aquesta promoció d’habitatges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


