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3. ESTAT DE L’ART  

En aquest capítol de la tesina es defineixen quines són les eines que existeixen 
actualment per a dur a terme el control de qualitat dels projectes. 

La documentació consultada per a la redacció d’aquest capítol és bàsicament la 
tesina de Gutiérrez (2000). Així doncs, els conceptes que apareixen a continuació fan 
referència de manera genèrica als projectes d’enginyeria civil (i no exclusivament als 
projectes de carreteres) en l’àmbit de Catalunya. 

Els diferents controls existents es poden classificar en funció dels següents 
aspectes: 

 el període en el que es fa el control: durant l’elaboració del projecte i/o 
una vegada acabat el projecte 

 el subjecte que executa el control: controls interns realitzats per la 
mateixa empresa que ha redactat el projecte o controls externs per una 
empresa exterior 

 l’element que és objecte del control: control de qualitat del procés o 
control tècnic del document 

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

 

3.1. L’aplicació de la norma ISO 9001: 

Les normes ISO de la sèrie 9000 es centren de forma general en la qualitat del 
producte o servei que l’empresa ven als seus clients. Així les UNE EN-ISO 9000 
defineixen un sistema d’assegurament de la qualitat establint un model d’ús universal.  

Dins d’aquest grup de normes ISO se’n distingeixen quatre de principals:  

 la ISO 9001 és un model per a l’assegurament de la qualitat en el 
disseny, el desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei post-
venta,  

 la ISO 9002 és un model per a l’assegurament de la qualitat en la 
producció, la instal·lació i el servei post-venta,  
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 la ISO 9003 és un model per a l’assegurament de la qualitat en la 
inspecció i els assaigs finals, 

 i la ISO 9004 que defineix els elements principals que un bon sistema 
d’assegurament de la qualitat ha de satisfer. 

Per tant, en les empreses d’enginyeria civil s’ha implantat la ISO 9001, que és el 
model aplicable a les tasques de redacció de projectes, i a més és la més exigent de les 
quatre normes anomenades. 

Els objectius bàsics que es pretenen aconseguir amb la implantació d’aquesta 
norma en una empresa són cinc:  

o definir un mètode de treball d’acord amb els recursos i necessitats de 
l’empresa, per redactar els processos o procediments que constituiran els 
documents escrits que sustenten la qualitat;  

o executar el mètode de treball definit en els procediments, després 
d’assegurar-se que es compleixen els requisits establerts i que existeixen 
els mitjans materials i humans necessaris;  

o complir les especificacions que generalment s’indiquen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques facilitat per l’Administració o que estableix el 
Client privat;  

o satisfer les necessitats dels clients mitjançant la prevenció de no 
conformitats en qualsevol de les etapes, des del disseny fins al servei 
post-venta;   

o i reduir i controlar els costos intentant minimitzar els de No Qualitat ( o 
de mala qualitat o de falta de qualitat) perquè el cost estàndard sigui igual 
al cost òptim.   

  Per tant, amb la ISO 9001 queden definides les pautes per realitzar un control 
de qualitat del procés durant l’elaboració del projecte.  
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3.2. L’auditoria de qualitat: 

L’auditoria de qualitat es defineix com un examen sistemàtic, documentat i 
independent sobre l’aplicació i el compliment del sistema de qualitat (per exemple, 
sobre la norma ISO 9001) o d’alguna de les seves parts, podent-se aplicar a projectes. 

Se’n poden distingir dos tipus, segons qui la realitzi:  

 Auditoria interna: si la realitza la mateixa empresa que ha elaborat el 
projecte. Per tant, és relativament fàcil de realitzar doncs la empresa ja 
coneix els seus Manuals i Procediments de Qualitat. De tota manera, 
normalment la seva aplicació es limita a obres de gran importància o 
complexitat, o com comprovació del correcte funcionament de la ISO 
9001.  

 Auditoria externa: si la realitza una empresa diferent a la que ha 
realitzat el projecte. Així, aquest tipus no és freqüent doncs hi ha poques 
empreses preparades per fer-les, donat que és necessari un gran esforç 
previ per estudiar els Manuals i Procediments de Qualitat particulars del 
projecte. Per tant, només s’aplica quan l’Administració ho sol·licita, que 
acostuma a ser també per obres de gran importància. 

 En ambdós casos, el resultat d’aplicació d’aquest mecanisme de control és 
l’obtenció d’un informe d’auditoria i d’un informe de no conformitats. 

 

3.3. La revisió de disseny: 

La revisió de disseny és una revisió tècnica (i no del sistema de qualitat) dels 
documents que integren el projecte per una empresa diferent a la que ha elaborat el 
projecte.  

Les revisions de disseny poden ser de dos tipus:  

 Revisió amb un procés definit: es dóna quan s’integren unes pautes a 
seguir (sense un model estàndard); i com a resultat s’elaboren llistats i 
informes de verificació, així com informes de les no conformitats. Ara 
bé, la seva aplicació no és habitual, essent més freqüent la revisió que no 
té un procés definit. 
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Donat que el tipus de revisió amb procés definit no segueix unes pautes 
d’aplicació universal, a continuació, a mode d’exemple, es descriu la 
revisió que realitza l’empresa Sener a Catalunya.  

Segons Gutiérrez (2000), a Sener el procés comença per una “revisió 
documental” prèvia que consisteix en: 

o Revisar que el projecte presenti tots els documents necessaris per a la 
seva correcta execució 

o Revisar la homogeneïtat del projecte, verificant que les dades i les 
hipòtesis que apareixen en els diferents apartats siguin coherents 
entre sí. 

o Revisar els Plànols, en els que s’observarà:  

1) la seva definició 

2) la seva correspondència en tipus i escales 

3) el compliment de les denominacions dels materials, accions, 
nivells de control, etc. recollides en les diferents normatives i 
recomanacions vigents. 

o Revisar el Plec de Condicions Tècniques, tenint especial cura en el 
compliment dels requisits, de les partides alçades i preus, i dels 
criteris utilitzats en l’amidament i l’abonament. 

o Revisar que els Amidaments s’ajustin al que hi ha descrit en els 
Plànols. 

o Revisar els amidaments i els preus que apareixen en el Pressupost, 
així com la seva coherència amb la seva descripció en Plànols i Plec 
de Condicions.  

I tot seguit es realitza el “procés” pròpiament dit que consisteix en què 
tres persones diferents, per separat, revisen tots els documents del 
projecte de manera que es defineixen les següents etapes: 

1. Realització del llistat i informe de verificació 

2. Comprovació del llistat i informe de verificació 



3. ESTAT DE L’ART 

 22

3. Aprovació del llistat i informe de verificació 

El resultat que s’obté amb aquest tipus de revisió es formalitza amb els 
següents documents: 

a. El “llistat de verificació”: en aquest full s’hi fa constar un llistat 
de paràmetres que cal “verificar” assenyalant amb una creu en la 
columna corresponent entre les opcions de “satisfactori” o 
“insatisfactori” i afegir conseqüentment uns breus comentaris 
justificatius. 

b. L’ “informe de verificació”: aquest consta de tres apartats:  

- “no conformitat”, on s’hi redacten de forma resumida tots els 
aspectes que es consideren com insatisfactoris, les mancances, 
etc.;  

- “descripció del document”, on en poques línies s’hi descriu el 
contingut del document que és objecte de la revisió;  

- i “Comentaris i/o accions recomanades” on s’hi enumeren i es 
desenvolupen les millores proposades pels tècnics que fan la 
revisió. 

c. L’ “informe de no conformitats” 

Ara bé, tot i ser un procés definit els paràmetres a revisar en cada 
document no són fixes, donat que depenen del tipus de projecte i del 
projecte en sí. De totes formes, hi ha una sèrie de paràmetres bàsics que 
són comuns a tots els projectes i que coincideixen en la revisió de tots els 
projectes. 

Per tant, algunes de les conclusions a les quals podem arribar són: 

 Avantatges: s’obté una garantia molt elevada de que el projecte s’ha 
revisat de manera complerta i exhaustiva, quedant una constància 
escrita de cada apartat. 

 Inconvenients: requereix un gran esforç, el que implica un cost elevat 
i genera un alt número de documents alguns dels quals poden no 
interessar al client.            
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 Revisió sense un procés definit: es basa en la valoració que un o més 
tècnics realitzen sobre els punts que ells consideren més importants o 
interessants; i no hi ha un tipus definit de document a generar 
curiosament, però, són els més habituals. 

Algunes de les característiques d’aquesta metodologia són: 

a. El nombre de persones a revisar el projecte depèn de la pròpia 
empresa i del propi projecte. 

b. Tampoc hi ha un control sobre si es revisa la totalitat del projecte, 
o només alguna de les parts més interessants o importants. 

c. Però hi ha alguns paràmetres i algunes actituds comunes a la 
majoria d’empreses. Per exemple, quan es revisa es diferencien 
dues etapes: en primer lloc, es duu a terme una anàlisi global de 
tot el document; i en segon lloc, es fa sota una visió particular de 
cada apartat del document. 

En aquest cas, a diferència de l’anterior, s’obté el següent: 

 Avantatges: requereix molt menys esforç doncs els paràmetres que 
són indubtablement correctes ja no es revisen, obtenint-se un estalvi 
de temps. 

 Inconvenients: corre el perill de no ser una revisió complerta podent 
quedar algun paràmetre erroni sense detectar. També depèn molt del 
tècnic o tècnics que ho realitzin i de la seva experiència en aquests 
tipus de projectes.  

 

3.4. La supervisió d’un projecte: 

La supervisió del projecte en la seva fase d’elaboració consisteix en un control 
de qualitat del procés i un control tècnic per una empresa externa.  

Fruit de la supervisió es presenten periòdicament: 

o llistats de verificació: són llistats que inclouen els requisits que 
segons el plec de bases o la normativa aplicable ha de complir 
cadascun dels documents del projecte. 
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o informes de verificació: incorpora comentaris sobre aspectes tècnics 
específics susceptibles de ser revisats, i recomanacions tècniques de 
millora. 

o i informes de no conformitats: fa referència a aspectes que han de ser 
modificats en els documents del projecte, ja sigui com a resultat de 
les comprovacions fetes en el llistat de verificació o de les 
recomanacions resultants de l’informe de verificació.   

A més s’emeten els informes de situació, que són documents on apareix la 
situació de les no conformitats: data, breu descripció de l’acció correctora acordada, etc. 

Així, aquest mecanisme de control està orientat a obres de gran volum o 
importància, pel fet que incorpora noves opinions al projecte i a més millora la fiabilitat 
del projecte resultant.   

En quan a l’aplicació d’un sistema de control de qualitat Gutiérrez (2000) arriba 
a la conclusió que el volum i l’àmbit de l’empresa són factors claus a l’hora de 
seleccionar un o altre sistema.  

En aquest sentit, es realitzen les següents observacions:  

“En el cas d’empreses de gran volum, especialment aquelles que competeixen en 
l’àmbit internacional, es veuran obligades en un futur a complir els requisits de la ISO 
9001.  

En canvi, per les mitjanes i petites empreses sembla ser que la implantació i 
l’aplicació de la ISO 9001 és un esforç massa gran i els seus clients no ho exigeixen. 
Llavors, l’únic tipus de control possible és la revisió de disseny.” 

 

Síntesi de l’ESTAT DE L’ART 

Actualment, els mecanismes que existeixen per a controlar la qualitat dels 
projectes d’enginyeria civil a l’àmbit de Catalunya són: l’aplicació de la norma ISO 
9001, l’auditoria de qualitat, la revisió de disseny i la supervisió d’un projecte. 

Ara bé, a la pràctica el control es restringeix en l’aplicació de la ISO 9001 en les 
grans empreses d’àmbit internacional; i en la resta de casos, on s’engloben les petites i 
mitjanes empreses, el més habitual és l’aplicació de la revisió de disseny però sense 
emprar un procés definit.  


