
1. INTRODUCCIÓ I MOTIVACIONS 

 1

1. INTRODUCCIÓ I MOTIVACIONS 

La realització de la present tesina d’investigació, integrada dins el Treball Final 
de Carrera (TFC) d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, segons el Pla d’Estudis de 
l’any 1.995, respon fonamentalment a l’interès de l’autor per aprofundir en l’àmbit dels 
Projectes d’Enginyeria, Civil i Industrial, on desenvolupa gran part de la seva activitat 
professional.  

Amb aquesta premissa es va contactar amb el tutor i impulsor d’aquesta tesina, 
el Dr. Modest Batlle, Catedràtic del Departament d’Infrastructura del Transport i del 
Territori de l’Escola d’Enginyers de Camins de Barcelona, qui mitjançant l’Intranet de 
la pàgina web de l’Escola de Camins, proposava una terna de treballs d’investigació 
sota el títol “Determinació de paràmetres de qualitat a l’avaluació tècnica de Projectes 
d’Enginyeria Civil”, centrant-se en els següents camps d’actuació: Obres Lineals, 
Urbanitzacions i Edificació. 

La decisió d’escollir els projectes d’urbanització es degut d’una banda, al major 
coneixement d’aquesta tipologia de projectes per part de l’autor, i d’una altra el fet que 
dins el Treball Final de Carrera (TFC), s’han realitzat simultàniament la tesina i el 
projecte, que porta per títol “Projecte d’Urbanització del Sector “L” dins el terme 
municipal de l’Ametlla de Mar”. Aquest projecte servirà d’exemple d’aplicació del 
sistema d’avaluació que es descriu més endavant. 

Dins la terna de tesines comentades, és important indicar que simultàniament 
amb aquesta tesina, s’ha realitzat la corresponent als Projectes de Carreteres, a càrrec de 
Ferran Roig Astor, que donat que ha estat la primera en presentar-se, serveix com a base 
de treball a les posteriors. 

Aquest fet justifica que al llarg de la present tesina es facin referències a aquest 
treball, tot assenyalant que si bé l’estructura de les dues tesines és la mateixa, el 
contingut i sobretot els resultats són diferents en cada cas, ja que l’estudi i la tipologia 
de projectes de diferent àmbit dona lloc a estudiar paràmetres exclusius en cada cas. 

Dins l’àmbit de tesines d’investigació relacionades amb la qualitat de projectes 
d’enginyeria civil existeixen dos precedents, “Control de Calidad de Proyectos de 
Ingeniería Civil en Cataluña” realitzada per Susana Gutiérrez el setembre de 2000 i 
“Implantación de un sistema de calidad en empresas de ingeniería según la norma ISO-
9000” realitzada per Emilio Franco el setembre de 1998. 

Aquests precedents es basen en la implantació de procediments per tal d’efectuar 
un control de qualitat, però en cap cas s’estudia la valoració quantitativa de la qualitat 
del projecte.  
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Per tant és en aquestes tesines d’investigació, on s’incideix per primer cop en el 
desenvolupament de sistemes d’avaluació de la qualitat de projectes d’enginyeria civil, 
ja que resulta impossible trobar bibliografia que analitzi els temes abordats en aquests 
treballs d’investigació. 

A continuació i amb l’objectiu d’introduir i delimitar l’àmbit d’actuació del 
treball, s’adjunten definicions, opinions i escrits on es parla sobre temes lligats amb els 
projectes i amb la qualitat associada a ells. 

Per respondre la qüestió sobre si realment és necessari valorar la qualitat d’un 
projecte, Calavera Ruiz (1999), ens indica el següent: 

Encara hi ha lleugeres variacions d’uns camps d’activitat a altres, però, 
en línies generals, l’experiència mundial en la Construcció és que el 40% dels 
problemes es deuen al Projecte, ja sigui per decisions errònies, o per omissions. 
Un 30% ve donant-se en l’etapa d’Execució, un 15% és degut als Materials, una 
xifra pròxima al 10% és deguda a errors en l’Ús i Manteniment i un 5% és degut 
a causes varies. Això hauria d’haver orientat, i així ho ha fet en altres països i en 
part en el nostre, les activitats de Control cap els punts neuràlgics.  

En aquest moment el progrés en aquestes direccions és important i a títol 
d’exemple la recent Instrucció EHE insisteix en la necessitat de que el Projecte 
sigui controlat per una persona diferent de la que l’ha realitzat i ha dedicat una 
extensió considerable i un tractament meticulós als temes de Control 
d’Execució, a part per descomptat de seguir tractant en detall tot el que fa 
referència al Control de Materials. 

 A la vista d’aquestes dades es fa evident la necessitat de realitzar actuacions 
amb l’objectiu clar de millorar la qualitat dels projectes i en definitiva la qualitat de les 
obres en general. 

Abans de començar a descriure com es duran a terme aquestes actuacions, cal 
remuntar-se a l’origen i introduir els conceptes que donen títol a aquesta tesina, que són  
“projecte” i “qualitat”.  

En primer lloc es recull el que escriu Heredia (1999), Enginyer Industrial, 
Catedràtic del departament de Construccions i durant anys president de Tecniberia 
(Associació Espanyola d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria), sobre el concepte de 
projecte i la seva finalitat: 
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Definició de “projecte” 

Existeixen diverses definicions de “projecte”. Les entrades que indica el 
“Dicionario de la Lengua Española, de la Real Academia,” son cinc de les quals 
ens interessen tres: 

1ª Planta y disposició que es forma per a un tractat o per a l’execució d’una 
cosa d’importància, anotant y englobant totes las circumstàncies principals que 
s’han de donar per assolir-ho. 

2ª Designi o pensament d’executar quelcom. 

3ª Conjunt d’escrits, càlculs i dibuixos que es fan per donar idea de com ha 
de ser i quin serà el cost d’una obra d’arquitectura o d’enginyeria. 

D’aquestes tres entrades, d’interès per a la nostra disciplina (la 
construcció), podríem prendre la primera; però aquesta, tot i aproximar-se al 
significat real del que avui s’entén per “projecte”, no arriba a definir-lo amb 
exactitud. 

D’altra banda, la definició tercera es correspon amb la idea que 
generalment s’acostuma a tenir del que és un projecte tradicional; el conjunt 
d’escrits, càlculs i dibuixos que es mencionen a la definició de la “Real 
Academia Española”, pertanyen a la definició del que normalment es denomina 
“projecte” i aquest, era només un subsistema del concepte que a nosaltres ens 
interessa definir dins de l’àmbit d’aquesta disciplina. 

Per definir el sistema “projecte”, prendrem de David I. Cleland i William 
R. King la que donen a la seva obra “Systems Analysis and Project 
Management” per ser la que millor s’adequa. Segons aquests autors, “Projecte és 
la combinació de recursos humans i no humans reunits en una organització 
temporal per aconseguir un determinat propòsit”. En aquesta definició trobem 
alguns elements bàsics per comprendre el que es un Projecte. En primer lloc, es 
tracta d’una combinació de recursos humans i no humans; això indica que es 
tracta de, sota un sol equip o grup, utilitzar persones que hauran d’utilitzar altres 
recursos, entre ells els econòmics i els de temps, així com els de caràcter 
tecnològic i en ocasions (cada cop més) els ecològics. Tots els recursos han 
d’estar reunits en una organització temporal, és a dir que tinguin un principi i un 
final en el temps; és molt important fer menció d’aquesta característica, donat 
que, en cas contrari, això és si no fossin a una organització temporal, sinó a una 
organització que tendís a perpetuar-se, seriem en el cas d’una Empresa i no d’un 
Projecte.  
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Per això, és aquest caràcter de temporalitat el que defineix amb una 
major claredat el Projecte. Per últim, tenim que aquells recursos que han d’estar 
reunit a una organització temporal, han d’assolir un propòsit determinat.  

Una altra definició de “Projecte”, és la donada pel “Project Management 
Institute” dels EE.UU. d’Àmerica, al seu “Project Management Book of 
Knowledge”. Aquesta és que “Projecte és qualsevol realització amb punt de 
començament definit i amb objectius definits mitjançant els que s’identifiquen, 
entre d’altres coses, la seva data d’acabament”. A la pràctica, la majoria de 
projectes depenen de recursos finits i limitats amb els que s’han de complir els 
objectius. 

Així veiem que la concepció actual de Projecte és bastant diferent a la 
clàssica o tradicional. 

Únicament la primera de les tres entrades aquí recollides, donades al 
“Dicionario de la Lengua Española de la Real Academia” és la que s’aproxima 
més, i és per que en ella es diu que s’anotaran i englobaran totes les 
circumstàncies principals que s’han de donar per assolir una cosa important, 
definició que podríem considerar quelcom semblant a la donada per Cleland i 
King. 

En general, els projectes naixeran com a resposta a la necessitat de 
compliment de determinats objectius de qualsevol Empresa o Institució i estaran 
emmarcats dins la finalitat d’aquesta. 

Per concloure direm que la finalitat d’un projecte es tradueix en un 
sistema d’objectius a aconseguir referits a la pròpia funcionalitat i qualitat d’allò 
que es vol realitzar, al termini en que és necessari disposar d’aquest “quelcom” i 
al cost amb que es pot realitzar. Els tres objectius es troben lligats i és per això 
que constitueixen un sistema. 

 

Com es pot comprovar, el concepte de projecte que es descriu va més enllà del 
tradicional projecte tècnic i engloba totes les actuacions que es duran a terme, des de la 
seva concepció inicial fins a l’execució de l’obra. 

Tot i acceptar aquesta definició com un pas endavant en la concepció moderna 
del que ha de satisfer un projecte, entès com un “sistema” que recull totes les fases 
inclosa l’execució, per aquesta tesina s’adopta el concepte tradicional, es a dir el que fa 
referència exclusivament al disseny, que inclou Memòria, Annexes de càlcul, 
Documentació Gràfica, Plec de Condicions i Pressupost. 
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Si ens fixem en els Projectes d’Urbanització, que són l’objecte final d’aquest 
estudi, és important indicar quines són les característiques principals d’aquesta tipologia 
de projectes. 

A continuació es descriuen breument les principals unitats d’obra que apareixen 
en un Projecte d’Urbanització: 

 Xarxa de Vials. Descriure el traçat en planta dels vials. Aixecar perfils 
longitudinals i transversals per calcular el moviment de terres. 
Dimensionar justificadament els diferents paquets de ferm, indicant 
materials i gruixos de capes subbase, base i rodadura. Definir el 
material que encintarà la vorera, de quin material es construirà aquesta 
vorera i la existència o no de rigola. Determinar i distribuir les places 
d’aparcament. Indicar la senyalització a disposar, tant vertical com 
horitzontal. 

 Xarxa de Clavegueram. Dimensionar els conductes pel període de 
retorn que marqui la normativa, indicant materials i pendents projectats. 
Aixecar perfils longitudinals amb cotes i ubicació dels pous de registre. 
Situar i definir arquetes, marcs i tapes dels pous. 

 Xarxa d’Enllumenat Públic. Indicar el tipus de llumeneres i suports a 
instal·lar, la il·luminació mitja i la uniformitat mitja. Dimensionar la 
secció del conductor. Descriure el quadre de comandament. Definir el 
sistema d’encesa de la instal·lació. Determinar els passos de carrers i la 
ubicació dels pericons  

 Xarxa d’abastament d’aigua potable. Dimensionar els conductes i 
descriure els elements necessaris (vàlvules, claus de pas, reductors de 
pressió, ventoses, calderins...). Distribuir els hidrants de la instal·lació 
contra incendis. 

 Xarxa elèctrica. Determinar el material i la secció del conductor. Ubicar 
les Estacions Transformadores, cas que siguin necessàries. Indicar els 
passos de carrers i la ubicació dels pericons. 

 Xarxa de Telecomunicacions. Dimensionar els passos de cablejat en 
funció de les indicacions de la operadora de telecomunicacions de la 
zona a urbanitzar. Determinar els passos de carrers i la ubicació dels 
pericons. 

 Xarxa de Gas. Dimensionar conductes, ubicar escomeses i indicar 
passos de carrer. 
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 Mobiliari Urbà. Descriure els elements del mobiliari urbà (bancs, 
papereres, elements decoratius...) 

 Vegetació. Indicar les espècies a plantar, el sistema de rec a utilitzar, el 
tipus de terra necessari. Determinar les dimensions, la tipologia i el 
material dels escossells. 

       

 A continuació i per concloure amb la Introducció es resumeix el més important 
escrit per Heredia (1999) referent al concepte de “qualitat” i la seva aplicació dins 
l’àmbit dels projectes de construcció: 

Introducció a la Qualitat 

S’afirma que el cost de la no qualitat en construcció a Espanya costa com 
un 10% del volum d’obra realitzada, quantitat veritablement escandalosa que fa 
pensar que caldria realitzar algun esforç per assolir la qualitat que economitzés 
un cost tan elevat. Però és que a més de l'evident malbaratament del diners al 
que condueix la no qualitat, aquesta genera un altre efecte que és la pèrdua del 
mercat per a tot el sistema d'agents que intervenen en el procés constructiu. 

S’ha de tenir clar quelcom que és molt important: desgraciadament la 
construcció, en general, encara no ha adquirit el caràcter d’activitat industrial. Es 
continua regint per mètodes molt antiquats que es corresponen pràcticament amb 
treball artesans. 

L'enfocament correcte per a la realització d'un Projecte de construcció 
com de qualsevol altra activitat, és mirar cap a les demandes de l'Entorn, 
constituït pel mercat, en lloc d'enfocar el Projecte fent el que es vol ignorant al 
propietari/usuari i a les parts interessades. 

Entrar als conceptes de Qualitat Total es una feina conceptualment 
senzilla. L’únic que es predica es actuar amb sentit comú i satisfer les necessitats 
i requisits dels usuaris o consumidors. 

Al cap i a la fi, la Qualitat Total significa fer les coses bé al primer intent, 
sense necessitat d’efectuar correccions. Ara bé, com tots els conceptes senzills, 
aconseguir la seva aplicació i obtenir el resultats desitjats constitueix una 
empresa àrdua i difícil d’assolir.  
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La Qualitat, Objectiu important del sistema de Projecte 

La Qualitat del Projecte la podem considerar en dos nivells: 

Primer nivell: Compliment de l’Abast, del Cost i del Termini i de la 
Qualitat Tècnica, que podríem anomenar Qualitat General; un Projecte 
normalment definit, que s’aconsegueixi construir-lo dins del cost i dins del 
termini previst té ja una certa qualitat, que podem anomenar “Qualitat General”. 

Segon nivell: A més poden –i deuen- considerar-se d’altres aspectes, com     
que el Projecte (un cop realitzat) compleixi amb els requisits d’operació i de 
funcionalitat, que són els equivalents a un concepte més general de qualitat. 

D’altra banda s’ha de considerar quelcom que és important: el cost i el 
termini es poden materialitzar en xifres; es poden quantificar i un cop 
quantificats es poden mesurar i per tant es pot dur a terme el seu control, ja sigui 
mitjançant amidaments  parcials durant l’execució, com un cop finalitzada 
aquesta, mitjançant l’amidament final. En canvi, quantificar la qualitat d’un 
Projecte és difícil per que en ell, “Qualitat” és molt més que obtenir la 
funcionalitat; dins del significat “Qualitat” també s’inclouen aspectes molt 
importants com que el Propietari o Usuari del Projecte quedi satisfet, així com 
que quan l’ocupi o l’utilitzi, tingui costos de manteniment i d’explotació reduïts. 

 També s’ha de considerar que abans de finalitzar el Projecte i procedir a 
la seva ocupació o ús, existeix el procés d’execució i construcció; igualment 
forma part d’un concepte de Qualitat Total” que tot el que s’ha especificat sigui 
fàcilment construïble; que tot estigui ben dissenyat i que la definició tècnica de 
cada detall constructiu, inclòs a l’especificació, tingui una traducció fàcil per a la 
seva materialització a l’execució de la construcció, o sigui, que es pugui 
construir; aquest concepte s’anomena “constructibilitat”. 

Amb tot el que s’ha exposat, encara que sigui de forma breu, volem 
destacar que obtenir la Qualitat Total té una incidència complerta al concepte de 
funcionalitat. També que la Qualitat no s’aconsegueix només amb el control dels 
materials i de l’execució de les unitats d’obra, sinó que s’ha d’aconseguir a 
traves de tot el procés d’execució que comença amb el disseny, que a la vegada 
es basarà en conèixer perfectament els requisits de l’usuari final. 

Un cop precisats i definits tots aquests conceptes, al llarg de la tesina es fixen 
quins són l’objectiu i abast reals de la mateixa, s’estudia com s’està actuant en aquest 
camp en l’actualitat i per últim es defineix un sistema d’avaluació de qualitat per 
projectes d’urbanització, que segueixi un procés sistematitzat i que pugui aplicar-se, 
sense necessitat de gaires treballs complementaris a d’altres tipologies de projectes.   
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Síntesi de la INTRODUCCIÓ 

Aquesta tesina forma part d’un conjunt de tres treballs d’investigació proposats 
per part del tutor, el Dr. Modest Batlle i Girona, amb el títol “Determinació de 
paràmetres de qualitat a l’avaluació tècnica de Projectes d’Enginyeria Civil”, dividits, 
segons l’àmbit d’actuació en obres d’urbanització, carreteres i edificació. 

Existeixen d’altres tesines sobre la qualitat de projectes, però es basen únicament 
en els procediments de control de  projectes que es fan servir actualment, i no en la seva 
avaluació. Per tant el conjunt de tesines proposades, és pioner en aquest camp. 

La justificació d’una tesina d’investigació dins l’àmbit de la qualitat de projectes 
la trobem en unes dades estadístiques, que indiquen que el 40% dels problemes de la 
construcció a tot el món són deguts als projectes. 

Al llarg de la present tesina, partint d’uns objectius i d’uns estudis de com s’està 
actuant actualment en aquest àmbit, es defineix un sistema d’avaluació de la qualitat 
dels projectes d’urbanització, que segueixi un procés sistematitzat i que sigui fàcilment 
exportable a la resta de tipologies de projectes d’enginyeria civil. 

 




