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1.INTRODUCCIÓ 
 
 

Aquesta tesina ha estat concebuda en la línia de treball definida pel Dr. Modest 
Batlle, Catedràtic del Departament d’Infraestructura del Transport i del Territori de 
l’Escola d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, en l’avaluació de la 
qualitat dels projectes d’edificació. 
 

Amb aquesta tesina es pretén desenvolupar un sistema per a l’avaluació de la 
qualitat dels projectes d’edificació. Anteriorment a aquest treball, han estat realitzats 
estudis d’avaluació de qualitat de projectes de carreteres i d’urbanització. 

 
Així doncs, aquesta tesina resulta ser el tercer treball relacionat amb l’estudi de 

la qualitat de projectes, que en aquest cas estaria destinada als projectes d’edificació. No 
obstant, a partir de l’anàlisi dels resultats d’aquesta, s’han realitzat variacions respecte 
les anteriors, fet que ha provocat l’obtenció d’unes conclusions més allunyades de les 
altres del que potser s’esperava en un principi.   

 
Aquesta tesina resultaria ser una base per a un posterior desenvolupament 

d’aquest sistema d’avaluació de la qualitat de projectes, és a dir, a partir d’aquesta tesina 
es podria realitzar una tesis per poder convertir aquesta simple avaluació de paràmetres, 
en un mètode aplicable a qualsevol tipus de projecte. En principi, és el primer treball 
orientat amb aquest propòsit fet que comporta la falta d’una bibliografia i documentació 
específica per a la realització d’aquest informe. 

 
A part, resulta interessant comprovar, que a mida que s’ha anat avançant en la 

seva elaboració, s’han anat obtenint conclusions que han fet evolucionar les idees 
principals d’aquesta cap a àmbits més interessants en el món de l’edificació. 

 
Així doncs, un altre de les aportacions d’aquesta tesina ha estat la realització 

d’un estudi bàsic sobre les necessitats i valoracions de les diferents persones que 
treballen en el món de l’edificació en funció dels anys d’experiència, l’àmbit laboral o 
els estudis realitzats. 

 
Per altra banda, tot i només resultar ser una base per a un posterior 

desenvolupament d’aquest sistema d’avaluació de la qualitat de projectes d’edificació, 
si que tindria una utilitat més directa com a guia de paràmetres bàsics a l’hora de 
realitzar un projecte d’aquestes característiques. 

 
Per poder realitzar aquest estudi és convenient tenir clar alguns conceptes:  

 
Concepte de Projecte 

(Decret 462/1971 del 11 de Març, Normes de redacció de Projectes i Direccions 
d’obres d’edificació de tot tipus)  

El Projecte és el punt d’enllaç de la Ciència amb la Tècnica. 

El Projecte és una espècie de laboratori d’anàlisi i de síntesis harmoniosa del 
pensament tècnic, on el ésser humà interpreta, verifica, defineix, perfecciona, aplica i 



  1. INTRODUCCIÓ 

  3 

concreta els principis i la teoria, per donar vida a realitzacions materials que 
contribueixen en gran part al benestar i a la seguretat, així com al progrés de l’humanitat 
o a la prosperitat i al prestigi econòmic i industrial de un Païs. 

La paraula Projecte expressa, en el sentit més general, la concepció de un dessig 
i en psicologia s’entén com la primera fase de l’acte voluntari, que ve seguida de 
l’anàlisi dels mitjans i mètodes necessaris i possibles; de la decisió o elecció de mitjans i 
mètodes e de l’execució fins a la total realització. 

Formació del projectista. 

La formació exigeix com a cosa fonamental molt esforç, molta paciència i molt 
temps. El proyectista... 

A.- HA DE SABER: 

Concebre, calcular, definir elements i conjunts després d’haver buscat o 
precisat les dades i proposat clarament els problemes a resoldre. 

B.-HA DE CREAR: 

Estructures, mecanismes, instal·lacions o de vegades completar-les, 
modificar-les o ampliar-les. El projectista dóna forma a l’inexistent, 
realitzant una síntesis de coneixements científics i tècnics. 

C.- LES QUALITATS  

A reunir pel projectista són, a més a més d’una forta i sòlida preparació 
bàsica científica tècnica i humanística, una gran facultat d’observació i 
reflexió, esperit d’invenció i de producció ja que la solució de qualsevol 
problema d’enginyeria exigeix un bon sentit i sagacitat, posar en joc 
múltiples factors variats i molt complexes que condueixen generalment a 
varies solucions que és precís saber eliminar successivament, per a 
quedar-se amb la més idònia. Solució que en última instància ha de ser 
crítica i veure totes les possibilitats de millores abans de que es pugui 
prendre la decisió final. 

D.- HA DE TENIR  

Clar concepte de la importància de la seva misió i máxima 
responsabilitat en els aspectes tècnic, econòmic i social. 

Documentació d’un projecte 

Els documents que han de composar un projecte són:  

• memòria 

• plànols 

• plec de condicions  

• pressupost i estudi econòmic.  
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A mode orientatiu es detalla el grau d’extensió de cada un: 

 La memòria: 

La memòria és el primer document del projecte i ha de descriure: 

• L’objecte del projecte, des del seu punt de vista industrial, financer, 
econòmic i laboral. Estudiar-se els antecedents generals i locals, la ubicació de 
la planta o instal·lació, mercats, abastament de primeres matèries, productes i 
subproductes, el possible aprofitament d’aquests, vies de comunicació, 
terrenys, ordenació legal, etc 

• Procés o processos de fabricació. Elecció del procés més adequat. 
Diagrama d’aquest. Descripcions completes. Possibles modificacions o 
ampliacions.  

• Primeres matèries a utilitzar. Consum. Especificacions. 

• Equip Industrial. Install·aciones. 

• Instal·lacions interiors. 

• Organització del Treball. Llocs de Treball. Personal. 

•  Execució del projecte, Explotació, Plànols Generals, Etapes de 
realitzacions. Terminis. 

• Càlculs tècnics precisos per a cada un dels components anteriors, així com 
la seva justificació. 

 Els plànols: 

Els plànols són el segon document del projecte i han de contenir: 

• Plànols de conjunt. Esquemes. Plànols de dimensions generals. 

• Plànols constructius. Plànols de detalls. Plànols de muntatge i llistes de 
peces i elements. 

• Plànols de cimentacions, estructures, plantes, alçats, seccions, esquemes de 
les reds de serveis, disseny dels elements. 

• El seu número ha de ser el necessari per a que únicament amb els plànols i 
les llistes de peces i materials es pugui executar totalment el projecte, sense 
necessitat alguna de cap altre document de consulta. 

 El plec de condicions: 

És el tercer document del projecte i ha de deixar ben explícites totes les 
condicions necessàries, facultatives, econòmiques i administratives, no només per a que 
el projecte es realitzi en les condicions previstes, sense lloc a possibles canvis 
d’interpretació, sinó en previsió de possibles discussions posteriors. 
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 El pressupost: 

És el quart document del projecte i ha de comprendre: Els pressupostos amb 
preus unitaris i per conjunts. Estat d’amidaments. Pressupost de maquinària. Pressupost 
d’instal·lacions. Pressupostos parcials i per últim el Pressupost General. 

L’ESTUDI ECONÒMIC ha d’estudiar la previsió de rendibilitat de l’explotació, 
els mitjans de finançació necessaris i la previsió per a possibles ampliacions. 

 Seguretat i salut en obres de construcció: 

El Real Decret 1.627/1.997 del 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció ha sofert, des de la seva entrada 
en vigor, les més diverses interpretacions sobre l’obligatorietat d’inclusió d’Estudi de 
Seguretat i Salut o, en el seu cas, d’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en tots els projectes 
redactats per Enginyers, com a requisit necessari per al seu visat.  
 
 

 Classes d’obres d’edificació 
 

(Segons definició obtinguda de les www.ayto-pozuelo.es. Normas Urbanísticas 
del Plan General de Ordenación Urbana. Tipos de proyectos de edificación.) 
 

Als efectes de la seva definició en projectes, les obres d’edificació s’integren en 
els grups següents:  

 
1.  Obres en els edificis  
2.  Obres de demolició  
3.  Obres de nova edificació  
 
1.Obres en els edificis  

Són aquelles que  s’efectúen en l’interior de l’edifici o a les seves façanes 
exteriors, sense alterar la posició dels plans de façana i cuberta que defineixen el volum 
de l’edificació, excepte el cas indicat per obres de reestructuració. Segons afecten al 
conjunt de l’edifici, o a algún dels locals que l’integren, tenen caràcter total o parcial. 

  
S’incloen en aquest grup els següents tipus d’obras que poden donarse de 

manera individual o associades entre sí: 
  
1.  Obres de restauració: Tenen per objectiu la restitució d’un edifici existent, o 
de part del mateix, a les seves condicions o estat original, inclús abarcant obres 
de consolidació, demolició parcial o acondicionament. La reposició o 
reproducció de les condicions originals podrà incloure, si s’escau, la reparació i 
inclús sustitució puntual d’elements estructurals i instal·lacions per assegurar 
l’estabilitat i funcionalitat adequada de l’edifici o parts del mateix, en relació a 
les necessitats de l’ús a que fós destinada. 
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2.  Obres de conservació o manteniment: Són aquelles on la seva finalitat és 
mantenir l’edifici en correctes condicions de salubritat i ornat sense alterar la seva 
estructura i distribució. S’inclouen, entre altres anàlogues, el manteniment de cornises i 
voladius, la neteja i reposició de canalons i baixants, els revestiments de façanes, la 
pintura, la reparació de cubertes i el sanejament de conductes.  

 
3.  Obres de consolidació o reparació: Són les que tenen per objecte 

l’afermament, reforç o substitució d’elements damnats per assegurar l’estabilitat de 
l’edifici i el manteniment de les seves condicions bàsiques d’ús, amb possibles 
alteracions menors de la seva estructura i distribució. 

  
4.  Obres d’acondicionament: Són les destinades a millorar les condicions 

d’habitabilitat d’un edifici o d’una part dels seus locals mitjançant la substitució o 
modernització de les seves instal·lacions, i inclús, la redistribució del seu espai interior, 
mantenint, en tot cas, les característiques morfològiques. Podrà autoritzar-se l’apertura 
de nous forats, si així ho permet el cumpliment de les restants normes generals i de les 
normes particulars de la zona. 

  
5.  Obres de reestructuració: Són les que afecten als elements estructurals de 

l’edifici causant modificacions en la seva morfologia, incloguin o no altres accions de 
les anteriorment mencionades. 

  
En funció de l’àmbit i intensitat de les obres, es distingeixen:  
 
a)  Obres de reestructuració parcial: Quan l’obra es realitza sobre part dels locals 

o plantes de l’edifici o quan, afectant al seu conjunt, no arriba a suposar destrucció total 
de l’interior del mateix. Les reestructuracions d’aquest tipus poden incrementar la 
superfície edificada mitjançant la construcció d’entreplantes o cubriment de patis 
respecte de las condicions establertes per aquestes Normes i dels aprofitaments màxims 
permesos. 

  
b)  Obres de reestructuració total: Quan l’obra afecta al conjunt de l’edifici, 

arribant al buidat interior d’aquest; en el cas d’actuacions en edificis no subjectes a 
règims de protecció individualitzada, les obres de reestructuració podran comprendre la 
demolició i alteració de la posició de façanes no visibles des de la via pública. Les obres 
de reestructuració estan subjectes al règim d’obres de nova planta, exceptuant el cas 
d’aquells preceptes que siguin d’impossible cumpliment como conseqüència del 
manteniment de façanes. El volum comprès entre les seves noves façanes i cuberta no 
superarà el de la situació originària.  

 
6.  Obres exteriors: Són aquelles que sense estar incloses en algún dels grups 

anteriors afecten, de forma puntual o limitada, a la configuració o aspecte exterior dels 
edificis sense alterar la volumetria ni la morfologia general d’aquests. Comprenen 
especialment la modificació de buits de façana, la substitució de materials o elements de 
tancament o l’establiment d’altres nous (tancament mitjançant reixes o mampares) i la 
implantació d’elements fixes exteriors d’altres classes, amb o sense afectació estructural 
(marquesines, aparells d’acondicionament d’aire, sortides de fums, mostres, aparadors, 
etc.)  
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2. Obres de demolició 
  
Segons suposin o no la total desaparició de la part edificada, es consideraran: 
  
1.     Demolició total  
2.     Demolició parcial  
3. Obres de nova edificació  

Abarquen els tipus següents:  
 
1.  Obres de reconstrucció: Tenen per objecte la reposició mitjançant nova 

construcció, d’un edifici preexistent en el mateix lloc, total o parcialment desaparegut, 
reproduint les seves característiques morfològiques. 

  
2.  Obres de substitució: Són aquelles per les que s’enderroca una edificació 

existent o part d’ella, i en el seu lloc si realitza una nova construcció. 
  
3. Obres de nova planta: Són les de nova construcció sobre solars vacants. 

  
4.  Obres d’ampliació: Són les que incrementen el volum construit o la ocupació 

en planta de edificacions existents.  
 

Condicions comuns dels projectes d’edificació 

(Segons definició obtinguda de les www.ayto-pozuelo.es. Normas Urbanísticas 
del Plan General de Ordenación Urbana. Tipos de proyectos de edificación.) 
  

Els projectes d’obres d’edificació abarcaran Memòria descriptiva i justificativa, 
Plànols i Pressupost, i es redactaran amb les característiques i detalls que requereixin la 
deguda definició de les obres compreses. Hauran de satisfer el que estigui disposat a les 
reglamentacions tècniques aplicables, i inclouran, a més a més, els complements 
documentals específics que s’hagin previst en els articles següents per els diferents tipus 
d’obra, així com la documentació i autorització dels organismes reguladors en la 
matèria o activitat.  

 
Documentació específica dels projectes d’obres en els edificis 

(Segons definició obtinguda de les www.ayto-pozuelo.es. Normas Urbanísticas 
del Plan General de Ordenación Urbana. Tipos de proyectos de edificación.) 
  

Els projectes d’obras en els edificis contindran la documentació complementària 
que a continuació es senyala:  

 
 
1. Obres de restauració: 

  
a)     Descripció documental de tots aquells elements que ajuden a oferir un 

millor marc de referència pel coneixement de les circumstàncies en que es va construir 
l’edifici, de les seves característiques originals i de la seva evolució. 
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b)     Descripció fotogràfica de l’edifici en el seu conjunt i dels seus elements 

més característics i comparació amb el resultat final de la restauració projectada. 
  
c)     Descripció permenoritzada de l’estat de l’edificació amb plànols en els que 

es senyalen els elements, zones o instal·lacions que requereixin reparació. 
  
 
2. Obres de conservació o manteniment. 

  
Quan a l’obra es produeix alguna alteració de las característiques bàsiques de 

l’aspecte de l’edifici, tals com materials, textura, color, etc., s’aportaran com anexes els 
documents que justificaran i descriuran la solució projectada, la posaran en comparació 
amb la de partida i això permetrà valorar la situació final com a resultat de l’execució de 
les obres projectadas.  

 
 
3. Obres de consolidació o reparació 

  
Quan a l’obra es produeix alguna alteració de las característiques bàsiques de 

l’aspecte de l’edifici, tals com materials, textura, color, etc., s’aportaran com anexes els 
documents que justifiquin i descriguin la solució projectada en comparació amb la de 
partida, i com a mínim: 

  
a)     Detalls permenoritzats dels principals elements que siguin objecte de 

consolidació, reparació o substitució, posant de manifest les possibles alteraciones que 
en la morfologia de l’edifici puguèssin introduir les obres. 

  
b)     Descripció permenoritzada de l’estat de l’edificació amb plànols i 

fotografies en les que es senyalen els elements, zones o instal·lacions que requereixen 
reparació o consolidació. 

  
 
4. Obres de condicionament de reestructuració: 

  
a)     Aixecament de l’edifici en la seva situació actual.  
 
b)     Descripció fotogràfica de l’edifici en el seu conjunt, i dels seus elements 

més característics i comparació amb les característiques del resultat final. 
  
 
5.  Obres exteriors 
  
a)     Descripció fotogràfica de la configuració i aspect exterior de l’edifici. 
  
b)     Representació gràfica de la situació final com a resultat de l’obra o 

instal·lació projectada.  
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Documentació específica dels projectes de demolició 

  (Segons definició obtinguda de les www.ayto-pozuelo.es. Normas Urbanísticas 
del Plan General de Ordenación Urbana. Tipos de proyectos de edificación.) 

 
Els projectes de demolició inclouran documentació adequada per  poder estimar 

la necessitat o conveniència de la destrucció i, en tot cas, testimoni fotogràfic de 
l’edifici o part d’aquest que s’ha d’enderrocar.  

 
 
Documentació específica dels projectes de nova edificació. 

 
(Segons definició obtinguda de les www.ayto-pozuelo.es. Normas Urbanísticas 

del Plan General de Ordenación Urbana. Tipos de proyectos de edificación.) 
 

 
Els projectes per als diferents tipus d’obres d’edificació de nova planta es 

complementaran amb els documents que a continuació es senyalen: 
  
1.  Obres de reconstrucció 
  
a)     Reproducció dels plànols originals del projecte de construcció de l’edifici 

primitiu, si existissin. 
  
b)     Descripció documental de tots aquells elements que ajuden a oferir un 

millor marc de referència per al coneixement de les circumstàncies en que es va 
construir l’edifici que es projecta reconstruir de forma que pugui valorar-se la 
conveniència de la reconstrucció. 

  
c)  Si les obres de reconstrucció fossin d’una part d’un edifici, s’exposarà 

gràficament la relació amb la part en la qual s’integra. 
  
2. Obres de substitució 

  
Quan les condicions particulars de zona ho requereixin, s’inclourà un estudi 

comparatiu de l’alçat del tram o trams del carrer als que doni la façana de l’edifici, així 
com la documentació fotogràfica necessària per a justificar la solució proposada al 
projecte. 

  
3. Obres de nova planta 

  
En els casos en que l’edificació hagi de formar part del front del carrer amb els 

seus confrontants i ho requereixin les condicions particulars de la zona, s’inclouran els 
mateixos complementaris que s’hagin prevists en el número anterior per les obres de 
substitució. 

  
Les construccions prefabricades, vivendes, naus, piscines, etc. requeriran per a la 

seva tramitació, el projecte tècnic que contingui la mateixa documentació exigible a les 
de construcció convencional i d’acord amb l’article 6.3.5. de les presents Ordenances. 
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4. Obres d’ampliació 

  
a)     Aixecament de l’edifici a la seva situació actual. 
  
b)     Descripció fotogràfica de l’edifici en comparació amb les característiques 

del resultat final. 
  
c) Quan les condicions particulars de la zona ho requereixin, estudi 

comparatiu d’alçat del tram o trams de carrer als que dona la façana de 
l’edifici i tota documentació gràfica que permeti valorar l’adequació 
morfològica conjunta de l’ampliació projectada.  

 
 

Control de Qualitat 
 

(Informació extreta de Calavera (1999)) 
 
 Segons l’article de Calavera (1999), el Control de Qualitat ha existit sempre 
encara que els seus mètodes fossin més o menys rudimentàris. 
 

A partir de l’any 1916 comencen a aplicar-se de forma general conceptes 
estadístics al Control de Qualitat, fins al moment reservats als materials i a altres 
activitats de la construcció. 
 
 Cap als anys 60 a Espanya va començar a aparèixer una confusió cada cop més 
intensa entre els conceptes Control de Qualitat i Assaig de Materials. Aquesta confusió 
es va veure reflectida en tots aquells casos d’accidents produïts a la construcció de 
diverses obres en les quals s’havia realitzat un excel·lent control dels materials, però en 
canvi s’havien produït errors gravíssims en el Projecte o en l’Execució. Aquests fets han 
provocat que poc a poc es vagi conseguint separar els conceptes Control i Assaig. 
 
 Calavera en el seu article, realitza una classificació de les cause típiques d’error 
en la construcció. Els seus resultats s’aprecien perfectament en el següent gràfic: 
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Figura 1. Classificació en tant per cent de les causes típiques d’error en la construcció 

segons Calavera (1999). 
 

  
 

Com es pot comprovar en el gràfic, el 40% dels errors produïts en la construcció 
venen donats per errors de Projecte que podrien ser errades, decisions errònies o 
possibles omissions de paràmetres necessaris per a l’execució del Projecte. Malgrat tot, 
el 30% dels errors es produeixen en el procés d’Execució, xifra que també resulta 
bastant elevada i que ens mostra bàsicament quines són les dues principals causes 
d’errors. En canvi, els Materials representa actualment un 15% i, posteriorment, els 
errors produïts en l’Ús i el Manteniment constitueixen un 10%. El 5% restant 
s’atribuiria a causes vàries. 

 
Aquests resultats marquen perfectament la necessitat d’un bon Control de 

Qualitat en el cas dels Projectes i en l’Execució. Per aquesta causa, la recent Instrucció 
EHE insisteix en la necessitat de realitzar un control de cada Projecte per part de 
persones que no hagin participat en la seva elaboració. A part, també insisteix en la 
realització de forma més detallada d’un bon Control de l’Execució del Projecte i d’un 
bon Control de Materials. 

 
 
Control d’Execució  
 
 (Informació extreta de Calavera (1999)) 
 
Segons l’article de Calavera (1999) el Control d’Execució es considera com una 

part de la Direcció d’Obra. Avui en dia, aquesta idea continua ja que en totes les obres 
existeix un equip encarregat de realitzar la Direcció de l’Obra que controla en tot 
moment l’execució d’aquesta per comprovar que tot es realitza perfectament. 
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Tot i l’existència d’unes persones responsables en cada obra del Control 

d’Execució, això no resulta suficient per evitar que es produeixin errors. Això és degut a 
que la base d’aquest tipus de Controls es situa en una bona inspecció visual durant tot el 
procés d’execució, els resultats de la qual depenen molt dels coneixements, de la 
formació i de l’experiència de les persones encarregades de dit Control.  

 
Com afirma Calavera (1999), existeixen dos problemes clars en aquest tipus de 

Control: 
 
1. El nivell de formació de mà d’obra a Espanya és molt baix. 
 
2. La formació universitària crea professionals que en acabar la carrera no estan 

en condicions, de forma independent, de realitzar alguns Projectes o de poder 
realitzar el Control d’Execució de moltes obres. Això és degut a que en 
molts casos l’ensenyament es concentra més amb temes relacionats al 
Projecte i al Càlcul, i deixa més de banda, possiblement per escassetat de 
temps, l’ensenyament d’aquells punts més relacionats directament amb 
l’Execució. 

 
 
Control de Projectes 
 
 (Informació extreta de Calavera (1999)) 
 
En aquest cas Calavera (1999) exposa que el Control de Projectes en la 

construcció no s’inicia fins els anys 70. Aquest retard es produeix molt possiblement al 
rebuig, per part dels projectistes, a aquesta necessitat. Els tècnics encarregats de la 
realització d’un Projecte entén perfectament l’existència d’un Control d’Execució i d’un 
Control de Materials a obra, però no veu la necessitat de que es realitzi un control del 
seu treball ja que en part els resulta ofensiu. 

 
En canvi les estadístiques marquen clarament la necessita d’aquests tipus de 

Controls, ja que sense anar més lluny la primera causa d’error en la construcció es situa 
en els Projectes. És per això, que des de fa unes dècades s’han establert les Oficines de 
Supervisió en els Organismes Públics, la missió de les quals és precisament realitzar el 
Control dels Projectes per Arquitectes i Enginyers diferents d’aquells que els han 
realitzat. 

 
El problema es situa en el fet que les Oficines de Supervisió al llarg del segle 

han estat objecte en general d’una gran escassetat de mitjans i que la seva tasca, amb 
algunes excepcions, ha resultat més una tasca burocràtica, més cenyida als aspectes 
formals i econòmics, que a una autèntica revisió tècnica del Projecte, tot i la 
responsabilitat penal que això representa. 

 
Malgrat tot, la recent revisió de la Llei de Contractes de l’Estat i la seva 

substitució per la nova Llei de Contractació de les Administracions Públiques forçarà a 
l’Administració a reaccionar dotant d’un sistema eficaç als Supervisors per a que puguin 
acceptar la responsabilitat que la nova legislació els atorga. 

 



  1. INTRODUCCIÓ 

  13 

 
Mecanismes de Control  
 
Actualment, existeixen diferents mecanismes de control que tenen com a 

objectiu millorar la qualitat de les obres. Aquests mecanismes es creen a causa de la 
necessitat de fer disminuir els errors en la construcció, i són els següents: 
 

 
• Pla de Qualitat de la Vivenda i l’Edificació: 

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

El Pla de Qualitat de la Vivenda i l’Edificació, anomenat Pla de Qualitat, 
es crea com a  sistema de planificació de les accions de les diverses 
Administracions Públiques amb responsabilitats en la Qualitat 
d’edificació a Espanya. 
  
És objecte del Pla de Qualitat establir un marc de col·laboració, per 
coordinar els diferents treballs, evitant repeticions o carències, i aplicar 
les avantatges d’una economia d’escala a l’obtenció de mitjans per 
millorar la Qualitat de l’edificació mitjançant accions de cada 
Administració. 

 
• Norma ISO 9001: 
 
(La informació utilitzada per a realitzar aquest apartat s’ha obtingut de la 
pàgina WEB de la Normativa ISO–  ISO - International Organization for 
Standardization  ) 
  

 És un sistema que a poc a poc es va imposant en el mercat però que 
comporta un esforç important. De moment la implantació d’aquest 
sistema està restringit majoritàriament a les grans empreses d’àmbit 
internacional per què per les petites i mitjanes empreses els suposa un 
esforç massa gran i els seus clients no ho exigeixen. 

 
• L’auditoria de qualitat: 
 
(La informació utilitzada per a realitzar aquest apartat s’ha obtingut de la 
pàgina WEB www.cem-malaga.es –apartat de qualitat a l’empresa ) 
 

No és un sistema de l’avaluació de la qualitat de projectes en sí mateix 
sinó que és un sistema de control sobre els procediments del sistema de 
qualitat. La seva aplicació està estretament lligada al control de la ISO 
9001, i es restringeix a l’àmbit de les grans empreses. 
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• La revisió de disseny: 
 
(La informació utilitzada per a realitzar aquest apartat s’ha obtingut de la 
pàgina WEB www.cem-malaga.es –apartat de qualitat a l’empresa ) 
 

És una revisió tècnica dels documents que integren el projecte per una 
empresa diferent de la que ha elaborat el projecte. És un tipus de revisió 
que tot i poder-se fer seguint un procés definit no té model estàndard 
d’aplicació ja que cada empresa estableix el seu procés.  
 

Per tant, a excepció de les empreses que tenen implementat la ISO 9001 que en 
la majoria dels casos es restringeix a grans empreses d’àmbit internacional, en la resta 
de casos el Control de Qualitat es realitza a partir de la revisió de disseny que, 
habitualment, no s’executa segons un procés definit. 

 
 Així doncs, si existís un sistema que permetés realitzar la revisió de disseny 
seguint un procés estandaritzat que fos fàcil de portar a terme sense suposar un gran 
esforç d’implantació i sense generar documents de poca repercussió, en aquest cas 
possiblement s’estendria el seu ús de forma general a totes aquelles empreses mitjanes i 
petites que no es poden permetre la implantació de la ISO 9001. 
 
 L’existència d’un sistema d’avaluació de fàcil implantació permetria que les 
revisions de procés definit seguissin un mateix patró, fet que podria provocar que 
moltes de les revisions actuals sense procés definit passessin sense gran esforç a ser de 
procés definit, i d’aquesta manera possiblement passaria a ser un dels sistemes més 
implantats a banda de la ISO 9001. 
 
 En definitiva, és necessari elaborar un nou sistema d’avaluació de la qualitat de 
projectes d’edificació que sense requerir un gran esforç segueixi un procés estàndard i 
pugui ser aplicable a qualsevol projecte d’edificació. 
 
 Amb aquesta tesina es pretén realitzar una base per a la creació d’un possible 
sistema de control de qualitat de projectes d’edificació que segueixi un procés 
estàndard, i que resulti aplicable a tots els projectes d’edificació. 
 
 Per a la realització d’aquest sistema s’ha seguit una certa metodologia: 
 

• Definició dels paràmetres que resulten ser indicadors de la qualitat dels 
projectes d’edificació. 

 
• Avaluació de tots aquests paràmetres i obtenció del pes específic de cada 

un d’aquests paràmetres en relació a tot el projecte. 
 

• Elaboració del model de valoració de la qualitat del projecte en funció 
dels diferents paràmetres i dels pesos específics obtinguts. 

 
No obstant, a partir de l’anàlisi dels resultats s’ha comprovat que l’objectiu final 

resultava ser més complex ja que és necessari obtenir unes valoracions que englobin les 
necessitats generals en tots els àmbits laborals de cada un dels paràmetres considerats 
indicadors de qualitat de projectes d’edificació. 
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