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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 de Barcelona, en l’avaluació de la qualitat dels 
projectes d’enginyeria civil. 

En aquest sentit, existeix una tesina precedent anomenada “Control de Calidad 
de Proyectos de Ingeniería Civil en Cataluña” realitzada per la Susana Gutiérrez, del 
setembre de 2000, que estudia els tipus de control de qualitat que prevalen avui dia. 

I ara amb aquesta tesina es pretén desenvolupar un sistema per a l’avaluació de 
la qualitat dels projectes d’enginyeria, concretament per a les obres de carreteres. 

Amb el propòsit de consolidar aquesta metodologia d’avaluació, actualment 
s’estan realitzant estudis per a la seva aplicació a projectes d’urbanització i projectes 
d’edificació. De fet, en aquesta tesina ha col·laborat en Josep Miquel Aced adjudicatari 
dels estudis d’implantació d’aquest sistema als projectes d’urbanització. 

Per tant, aquesta tesina és precursora en el desenvolupament d’aquest sistema 
d’avaluació de la qualitat dels projectes, pel que pretén ser un manual per a posteriors 
implantacions; doncs, en principi, és el primer treball orientat amb aquest propòsit, del 
qual no existeix una bibliografia específica que analitzi i/o desenvolupi els temes 
abordats en aquest informe. 

Inicialment aquest treball estava enfocat en l’aplicació d’aquesta metodologia a 
l’àmbit de projectes d’obres lineals, entre elles les obres de carreteres, però l’elevada 
extensió dels elements que regulen la qualitat de totes les tipologies de projectes 
englobades en aquests termes conduïa a augmentar l’abast dels treballs el que 
desafavoria la concentració en aspectes més importants. 

Conseqüentment, els treballs es van centrar en l’àmbit de projectes de carreteres 
els quals abracen varis tipus d’obres.  

Les tipologies de projectes en l’àmbit de carreteres són: 

- Projectes de reforç, p.ex.: millora del ferm. 

- Projecte de condicionament, p.ex.: ampliació de la plataforma, 
millora de corbes, variació del traçat, etc. 
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- Projecte de millores locals o puntuals, p.ex.: modificació d’una 
intersecció. 

- Projecte de desdoblament, similars als de condicionament, p.ex.: 
ampliació d’una calçada a dues. 

- Projectes específics, p.ex.: enllumenat, revegetació de talussos. 

- Projectes de variant o d’obra nova, p.ex.: carreteres de nova 
construcció, variants de pobles, etc. 

De tot el conjunt de tipologies se’n podria destacar la de “variant o obra nova” 
per ser la més general i per contenir implícitament alguns dels altres tipus de projectes.  

Així doncs, el llistat de paràmetres i l’avaluació de projectes de carreteres 
s’orienta cap a la tipologia de projectes de “variant o obra nova”. 

En les següents línies s’intenta introduir al lector en el context de l’evolució dels 
projectes d’enginyeria civil, i del control de qualitat; així com en l’estat actual del 
control d’execució de les obres i del control de projectes: 

 

Els projectes d’enginyeria civil al llarg del segle XX 

(La documentació utilitzada per redactar aquest apartat surt de Herrera 
(1999))  

El desenvolupament dels projectes d’enginyeria civil, en general, ha estat 
estretament lligat a l’evolució professional de l’Enginyer de Camins, motiu pel 
qual els projectes han anat variant substancialment al llarg del segle XX.  

Durant els primers anys del segle XX, l’Enginyer de Camins estava 
concebut per realitzar la seva activitat al servei de l’Administració de l’Estat. En 
aquell temps l’activitat de construcció la realitzaven els enginyers funcionaris 
que a través dels seus mitjans propis ho feien tot: el planejament, el projecte, la 
construcció, la conservació, l’explotació, etc.  

De mica en mica, l’ambient de regeneració que imperava en l’època 
propicià l’aparició d’Enginyers de Camins lliures, que oferien els seus serveis a 
entitats locals menors, fora de l’Administració Pública central, aportant 
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especialitat i coneixements específics per la solució de problemes difícils o que 
sortien de lo habitual.  

En la mentalitat d’aquella època, el projecte no existia com l’entenem 
avui dia, doncs els problemes es resolien construint. L’enginyer resolia els 
problemes derivats de la construcció en l’escala de treball 1:1. Sens dubte el 
projecte existia, però era una peça bàsicament de procediment, que contenia 
l’idea tècnica de la solució proposada i una quantificació econòmica que 
permetia buscar els fons necessaris per la seva execució. Eren documents per 
convèncer, per gestionar. No eren encara documents per construir. 

Doncs bé, tornant a l’evolució professional, a mesura que anava 
augmentant la dificultat dels problemes a resoldre i es consolidava la figura del 
professional lliure, van aparèixer els concursos de projectes llençats per les 
diferents corporacions, estimulant així l’aparició de professionals que cada cop 
més abandonaven el seu lloc de funcionaris i entraven en la competició per 
resoldre els problemes plantejats.  

Aquesta evolució va produir sobre els professionals lliures dos efectes: 

 va augmentar l’especialització dels enginyers fruit de la voluntat de 
proporcionar l’idea més brillant, la solució més encertada, que 
guanyés a la competència.  

 va portar a la creació d’empreses, en general modestes, en les que es 
duia a terme l’activitat de projectar i construir.  

Aquests professionals eren responsables de tot el procés doncs tenien 
cura tan del projecte com de la construcció. 

L’aparició d’empreses constructores i fonamentalment la seva relació 
contractual amb l’Administració, va obligar a què la documentació del projecte 
fos més complerta, per poder regular la relació econòmica i sobretot les 
divergències o dispersions que apareixen durant l’obra. La sola definició d’una 
idea en dibuixos, ja no era suficient per regular un procés de complexitat 
creixent. Les ofertes no només havien de convèncer de la seva bondat 
conceptual, sinó també havien de convèncer de la seva factibilitat econòmica i 
tècnica a una Administració sempre preocupada per les dispersions econòmiques 
i per l’elecció encertada de la millor proposta. 

La solució de problemes complexes, requeria un coneixement profund de 
la tècnica, de les últimes teories i avanços, en definitiva, una gran capacitat 
d’estudi, anàlisis i aplicació de les diferents especialitats. Això va determinar 
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l’aparició de departaments tècnics en les empreses constructores (les 
anomenades oficines tècniques). 

Amb el temps aquella necessitat d’especialització es va fer cada vegada 
més profunda propiciant una doble circulació d’Enginyers entre les empreses i 
les diferents càtedres de l’Escola. 

Així, a partir d’aquell col·lectiu de professionals i degut en part a un 
procés d’externalització van sorgir les primeres empreses consultores com 
entitats comercials professionals amb una funció diferenciada en el procés 
complert de l’enginyeria civil.  

Per tant, el projecte passa a plantejar-se com una peça de contingut 
específic i separada del procés de construcció, tal i com el coneixem avui dia.  

En aquest sentit el projecte està concebut i definit a nivell suficient per 
poder ser executat per altres tècnics diferents de l’autor; i compleix els requisits 
administratius per la seva inclusió en l’Expedient de la Contractació de les obres, 
del que forma part inseparable. 

Per altra banda, també l’Administració Pública va ser afectada per el 
mateix procés d’especialització, diferenciant així els seus serveis de projectes i 
de construcció. D’aquesta forma, en el cas de les carreteres es va arribar a la 
creació de les Oficines Regionals de Projectes.  

Més tard, l’Administració Pública va començar un procés general 
d’externalització propiciant la desaparició d’aquelles Oficines Regionals de 
Projectes. Així l’elaboració de projectes va passar a encarregar-se a empreses 
consultores mitjançant contractes d’Assistència Tècnica, tal com ho coneixem 
avui. 

En aquests cent anys, l’Enginyer de Camins ha recorregut un llarg camí 
en el desenvolupament de projectes d’enginyeria civil: d’una Administració de 
l’Estat executora exclusiva de totes les fases de l’obra pública (planificació, 
projecte, construcció, conservació i explotació) es va passar a un esquema 
tripolar d’Administració-Consultor-Constructor com a fruit d’una demanda en 
augment d’infrastructures de tot tipus, i d’un procés de externalització creixent, 
en el que la Administració Pública es va anar concentrant en les tasques de 
gestió, decisió i supervisió del procés de generació d’obra pública. 
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El control de qualitat al llarg del segle XX 

(La informació exposada en els següents apartats prové de Calavera 
(1999))  

Segons s’explica en l’article de Calavera (1999), el Control de Qualitat 
ha existit sempre encara que els seus mètodes fossin més o menys rudimentaris.  

De fet, el canvi conceptual important es produeix a partir de 1916, quan 
de forma general s’apliquen conceptes estadístics al Control de Qualitat, fins el 
moment exclusius als materials i a altres activitats de la construcció. 

En el cas de les Obres Públiques espanyoles s’hauria de considerar tres 
èpoques molt diferenciades: 

 Des de 1900 a 1936, el Control de Materials es basava 
simplement en l’apreciació visual i en l’experiència adquirida 
amb el seu ús; per contra els assaigs eren molt escassos i es 
reduïen quasi exclusivament als materials els quals les indústries 
havien desenvolupat els equips d’assaigs, que eren quasi 
únicament el ciment i l’acer i en molta menor mesura el formigó. 
En aquest període el Control d’Execució es confon amb la 
Direcció d’Obra. El concepte de Control de Projecte està 
totalment absent de la tècnica espanyola en aquells moments. 

 La segona època, potser l’època més crítica pel que fa referència 
a la Qualitat, i en particular pel Control de Qualitat, és la 
compresa entre 1936 i 1960. Era una època en que els materials, 
especialment el ciment i l’acer, estaven sotmesos a un sistema de 
preus i subministres sense control, doncs existia un potent mercat 
negre i per tant eren anys en que resultava inútil qualsevol 
pretensió de controlar la qualitat de l’obra, doncs ja era un 
problema suficientment complex aconseguir els materials per 
executar-la. 

 La tercera època, la que comença cap a 1960 i dura fins els 
nostres dies, és la d’implantació real dels sistemes racionals de 
Control de Qualitat. 
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La confusió control-assaigs 

A Espanya, segons Calavera (1999), des dels anys 60 es va anar estenent 
una confusió cada vegada més intensa entre el que és el Control de Qualitat i el 
que és l’Assaig de Materials; confusió que desgraciadament perdura avui dia.  

No han sigut pocs els casos d’accidents en construcció d’obres on els 
materials havien estat intensa i excel·lentment controlats però en les quals 
s’havien produït aïllada o simultàniament errors gravíssims en el Projecte o en 
l’Execució, el que certament ha fet reflexionar a molts tècnics i ha deslligat els 
conceptes Control-Assaigs. 

Això anterior es posa en evidència si es considera que en els dos períodes 
abans senyalats 1900 a 1936 i d’aquesta data fins 1960, la qualitat de les obres 
públiques va ser molt bona i els accidents molt escassos.  

Aquella qualitat va ser aconseguida per l’habilitat de jutjar els materials 
quasi sempre per apreciacions visuals i experiència pràctica, i per l’eficàcia dels 
Enginyers per inspeccionar l’execució. Com s’ha dit, el control dels materials 
mitjançant assaigs era en aquella època molt rar però tot i això, encara que no es 
prenien provetes, es realitzava un control de qualitat real i s’aconseguia una bona 
qualitat. 

 

CLASSIFICACIÓ DE LES CAUSES TÍPIQUES D’ERROR EN LA CONSTRUCCIÓ 

 

 Figura 1. Classificació en tant per cent de les causes típiques d’error en la 
construcció segons Calavera (1999). 
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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 fa referència 
al Control de Materials. 

 

El control d’execució 

Com afirma Calavera (1999), durant molt temps i en part també avui dia, 
el Control d’Execució es considera com una part de la Direcció d’Obra.  

Evidentment aquesta és una possible interpretació del problema, encara 
que en general en la majoria dels països el que és el Control d’Execució es va 
encarregant a unitats independents, especialitzades en aquesta activitat.  

Aquest és un punt d’especial dificultat en el món de la construcció, doncs 
si bé els materials en gran manera són productes més o menys industrials i per 
tant se’ls apliquen els criteris estadístics de mostreig, assaig, i acceptació/rebuig, 
la fort component que encara la mà d’obra té en molts aspectes de l’Execució fa 
que sigui il·lusori l’intent d’aplicar aquests sistemes de base estadística al 
Control de l’Execució i que la inspecció visual sigui sent en el fons una 
component important d’aquest tipus de Control. 

El Control en aquest camp està especialment dificultat per dos problemes 
que és necessari considerar amb claredat (segons Calavera (1999)): 

 “El nivell de formació de mà d’obra a Espanya és molt baix. La 
qualitat de la formació professional en construcció és excel·lent, 
però el problema creix molt més depressa que la solució i la 
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situació relativa va empitjorant sense que es vegin en l’horitzó 
solucions eficaces. 

 La formació universitària crea també un tipus de professional que 
en acabar la carrera no està en condicions realment d’actuar 
independentment ni en la realització de molts Projectes ni en el 
Control d’Execució de moltes obres. De fet en bastants casos 
l’ensenyament es concentra de forma específica en lo relatiu al 
Projecte i al Càlcul i és molt més dèbil, donada l’escassetat de 
temps i l’abundància de programa, en lo referent a l’Execució. Dit 
en poques paraules l’Enginyer de Camins surt molt millor 
preparat de l’Escola per fer un Projecte que per dirigir o executar 
una Obra.” 

 

El control de projectes 

Novament, l’article de Calavera (1999) exposa que el Control de 
Projectes és una idea que si bé en altres indústries, especialment en la naval, es 
desenvolupa a principis de segle, en la Construcció no apareix fins a molt 
avançats els anys 70.  

Un dels aspectes que ha condicionat el Control de Projectes és la creació 
de suspicàcies. Doncs, en línies generals el tècnic comprèn i accepta que es 
controli al Constructor (moltes vegades tan tecnificat o més que el Projectista o 
la Direcció d’Obra) i que es controli al Fabricant de Materials, (que evidentment 
disposa d’organitzacions tècniques molt eficients per la producció), però de totes 
formes li resulta ofensiva en principi la idea de que el seu Projecte pugui ser 
Controlat. 

Es pensa que aquesta situació ja ha passat, entre altres coses per que les 
estadístiques que abans s’han anomenat demostren ben clarament que el Projecte 
és el principal introductor de riscs en els processos de construcció. 

L’oposició que a vegades apareix al Control de Projecte és sorprenent en 
un país que des de fa dècades té establertes les Oficines de Supervisió en els 
Organismes Públics, la missió dels quals és precisament realitzar el Control dels 
Projectes per Arquitectes i Enginyers diferents d’aquells que els han realitzat. 

És forçós confessar 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 
notables i honroses excepcions, ha estat més una tasca burocràtica, més cenyida 
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als aspectes formals i econòmics que a una autèntica revisió tècnica del Projecte, 
per que anava justa de mitjans, tot i l’enorme responsabilitat penal que pot 
representar. 

Tan mateix 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 és 
evident que forçarà a l’Administració a reaccionar dotant d’un sistema eficaç als 
Supervisors per que puguin acceptar la responsabilitat que la nova legislació els 
atorga. 

 

Estratègia per la millora de la qualitat 

(De Lazcano (1999) s’ha extret la informació exposada en aquest apartat)  

Des de fa més d’una dècada, la Direcció General de Carreteres ve 
impulsant polítiques de qualitat i prenent decisions perquè aquest concepte 
s’incorpori definitivament als hàbits de tots els que participen en el complex 
procés de gestió, realització i manteniment d’una obra pública. 

La planificació i el projecte, en les que es defineix la infrastructura viària, 
composen la primera i decisiva etapa de la qualitat.  

Per això es van prendre les següents decisions: 

 Augmentar els terminis d’execució dels projectes; 

 que els honoraris dels consultors fossin coherents amb les 
exigències de qualitat establertes en els plecs; 

 exigir “plans d’assegurament de la qualitat” específics per cada 
projecte; 

 establir processos de supervisió per fases; 

 promoure la selecció de consultors que treballin per la Direcció 
General de Carreteres, basant-se en la qualitat dels serveis. 

La implantació dels processos de qualitat en les obres ha rebut també un 
fort impuls. La Direcció General de Carreteres, com part del procés, va editar el 
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“Llibre de la qualitat”, en el que es tracta amb extensió i profunditat del concepte 
de la qualitat, de la forma d’elaboració dels plans d’assegurament de qualitat i de 
la intervenció dels diferents actors (directors de projectes, empreses 
constructores, consultores, etc.). La gran difusió i acceptació que ha tingut 
aquest document és manifestació de l’interès creixent per la qualitat. 

S’ha avançat molt en aquest camí de perfeccionament, que condueix a la 
qualitat total.  

La Direcció General té intenció de continuar impulsant decisivament 
aquests processos per aconseguir carreteres cada vegada més segures, 
confortables i funcionals, com conseqüència d’uns criteris de gestió presidits per 
la qualitat. 

 

Així doncs, a la vista de l’evolució i l’estat actual dels projectes d’enginyeria 
civil i del seu control es fa necessari la realització d’actuacions per tal de millorar la 
qualitat dels projectes i en definitiva la qualitat de les obres. 

Però abans cal analitzar quins són els procediments que fins el moment s’estan 
portant a terme per al control de la qualitat en els projectes d’enginyeria. 

Segons Gutiérrez (2000) els mecanismes de control existents són els següents: 

 L’aplicació de la norma ISO 9001: 

És un sistema que poc a poc es va imposant en el mercat però que 
comporta un esforç important. De moment la implantació d’aquest 
sistema es restringeix 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: 

No és un sistema d’avaluació de la qualitat de projectes en sí mateix sinó 
que és un sistema de control sobre els procediments del sistema de 
qualitat. I la seva aplicació està estretament lligada al control de la ISO 
9001. Per tant a banda de ser poc habitual, es restringeix a l’àmbit de les 
grans empreses. 
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 La revisió de disseny: 

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 un model estàndard 
d’aplicació doncs cada empresa estableix el seu procés. I curiosament el 
cas més comú d’aplicació és el de realitzar la revisió sense procés definit. 

 La supervisió d’un projecte: 

És un control de qualitat del procés d’elaboració del projecte realitzat per 
una empresa externa que està orientat a obres de gran volum o 
importància. 

Per tant, a excepció de les empreses que tenen implementat la ISO 9001 que en 
la majoria de 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. 

I dins la revisió de disseny tot i poder-se executar segons un procés definit el 
més comú és realitzar-la sense un procés definit. 

Així doncs, si existís un sistema que permetés realitzar la revisió de disseny 
seguint un procés estandarditzat 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. I a la vegada, produiria que moltes 
de les revisions actuals sense procés definit passessin sense gran esforç a ser de procés 
definit, amb el que possiblement seria el sistema més implantat a banda de la ISO 9001. 

En definitiva, és necessari elaborar un nou sistema d’avaluació de la qualitat dels 
projectes d’enginyeria que sense requerir un gran esforç segueixi un procés estàndard 
que es pogués aplicar a tot tipus de projecte d’enginyeria. 

El que l’il·lustríssim Modest Batlle proposa i que l’autor d’aquesta tesina 
materialitza és l’aplicació de l’anàlisi multicriteri a la revisió tècnica de documents. 

El procés que segueix aquest anàlisi multicriteri es basa en l’adaptació del 
mètode Delphi al problema particular d’avaluació de projectes. 
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L’aplicació d’aquest sistema es posa en pràctica amb l’ús d’un model de full 
anomenat “valoració de la qualitat del projecte” a partir del qual s’obté un valor 
numèric de la qualitat del projecte. 

En aquest full intervenen una sèrie d’elements dels quals hi ha dos que cal 
definir prèviament d’acord amb el tipus de projecte que es pretengui avaluar. Aquests 
elements són: 

 Un llistat de paràmetres que siguin indicadors de la qualitat del tipus de 
projecte específic que es vulgui analitzar, en aquest cas projectes de 
carreteres. 

 El pes específic corresponent a cadascun dels paràmetres de qualitat 
establerts. 

En aquesta tesina s’expliquen i alhora es posen en pràctica els passos necessaris 
per a obtenir aquests elements. 

Els treballs conclouen amb l’obtenció dels fulls definitius per a portar a terme 
l’avaluació de la qualitat de qualsevol projecte de carreteres. 

 

Síntesi de la INTRODUCCIÓ 

El desenvolupament dels projectes d’enginyeria civil al llarg del segle XX ha 
estat lligat a l’evolució professional de l’Enginyer de Camins. Així, degut a un procés 
d’externalització de l’Administració Pública, l’elaboració de projectes ha passat a 
encarregar-se a empreses consultores. 

En quant al Control de Qualitat, no és fins el 1960 que s’inicia la implantació 
real dels sistemes racionals, però amb la confusió entre el què és el Control de Qualitat i 
el què és l’Assaig de Materials. Només l’existència d’accidents en construcció degut a 
errors gravíssims en el Projecte o en l’Execució ha deslligat els conceptes Control-
Assaigs. 

En línies generals, l’experiència mundial en la Construcció senyala que el 40% 
dels problemes es deuen al Projecte, ja sigui per decisions errònies o per omissions. 
Això demana un progrés important en els mètodes de control de qualitat. 
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Així el Control de Projectes en la Construcció no apareix fins els anys 70. I més 
concretament, des de fa una dècada, la Direcció General de Carreteres ve impulsant 
polítiques de qualitat el que denota un interès creixent per la qualitat. 

Per tant, es fa necessària la realització d’actuacions per tal de millorar la qualitat 
dels projectes i en definitiva la qualitat de les obres. 

Actualment, a excepció de les grans empreses d’àmbit internacional que han 
implementat la ISO 9001, en la majoria de casos el Control de Projectes es realitza a 
partir de la revisió tècnica dels documents sense un procés definit. 

Així doncs, es necessari elaborar un nou sistema d’avaluació de la qualitat dels 
projectes que segueixi un procés estàndard aplicable a tot tipus de projecte d’enginyeria. 

Aquesta tesina és precursora en el desenvolupament d’un sistema per la revisió 
tècnica basat en l’anàlisi multicriteri que estableix el Mètode Delphi. 

Per tant, s’expliquen i es posen en pràctica els passos necessaris per obtenir els 
elements que composen el procés de desenvolupament d’aquest sistema, particularitzat 
per a la tipologia de projectes de carreteres. Els treballs finalitzen amb l’obtenció dels 
fulls definitius per a la implantació a un cas real. 

 

 


