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Entrevista de l’Informatiu del Col∙legi d’Aparelladors i 
Arquitectes tècnics de Barcelona 
Segona quinzena de desembre de 2003 

 
 

 
Marçal Roig (CiC)  
“L’ISO ens ajuda a fer una consolidació empresarial més segura” 
 
 

 
 
 

Construcció i Control/M. Roig i Associats, SL, és una associació de professionals liberals que 
exerceixen la seva activitat en l’àmbit de les accions orientades a donar servei al sector de la 
construcció, en les fases de projecte i execució d’obra, incidint especialment en els aspectes del 
control de temps, cost i qualitat de les obres. Des del desembre de 2002 disposa d’un sistema de 
qualitat certificat d’acord amb la norma UNE-EN-ISO-9001:2000. La societat està dirigida per 
tres membres associats, arquitectes tècnics, Marçal Roig i Espígul, Joan Espuña i Vila i Ramon 
Calveres i Cots. L’Informatiu ha entrevistat el primer (al mig de la fotografia, girant-se). 
 
 
Com vau arribar a constituir Construcció i Control, CIC?  
“El 1985 començo a treballar com aparellador liberal amb la col∙laboració dels dos actuals socis, amb qui, el 
1995, constituïm una SCP que rep el nom actual. Més tard, el 2001 constituïm l’SL, com a resultat de 
plantejar-nos el treball d’una forma més professional i sobretot més empresarial”. 
 
Quins eren els objectius? 
 “Treballar en el sector de la construcció en qualsevol activitat que no fos el disseny o la producció. Sempre 
he criticat els tècnics que no fan el que han après a fer. Em sento aparellador, de professió, i paleta, d’ofici. 
També tinc clar que en l’àmbit de la construcció hi ha un lloc molt important per a l’aparellador sense 
necessitat d’entrar en l’àmbit del disseny o la producció directa. A més, volia crear un equip de treball que 
permetés anar més enllà del que es feia en aquell moment en el camp de la professió. Ja vèiem que s’anava 
cap a l’especialització, cosa que ens permetia la millora contínua del treball i d’aquesta manera donar un 
servei amb molta més participació i responsabilitat. Volíem especialitzar-nos per aprofundir més”.  
 

 
 

No hi ajuda la LOE, en això? 
 “No entenc la LOE com una llei final sinó com una eina per avançar amb vista a una regulació del sector, 
que convé. A nosaltres ni ens beneficia ni ens aporta res perquè ja teníem d’abans aquest concepte de 
treball”. 
 
Existeix l’R+D en l’àmbit professional de l’AT?  
“Existeix, però l’ofici és tant ampli i absorbent que és difícil tenir el rigor, la concentració, que demana 
l’R+D. Avui fas amidaments i demà seguretat i salut. Estem convençuts que l’I+D en el nostre cas passa, 
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primer, per acotar el vast camp d’intervenció de cadascú, per l’especialització. Després, la qualitat 
professional dels serveis que vols oferir, et porten a l’R+D dels teus procediments”.  
 
Per això vau valorar treballar amb una norma ISO? 
“L’ISO ens ha dut a millorar els processos, els procediments i les formes de treball que ja aplicàvem per 
aconseguir una millor satisfacció dels nostres clients. També a unificar les formes de treball de tots els 
membres de l’equip. Això ens fa que treballem amb una autocrítica constant per la millora del servei”.  
A CiC teniu una clara divisió de les àrees de treball. 
“Estem estructurats en quatre àrees: l’Àrea Executiva i de Control de Qualitat, l’Àrea de Seguretat i Salut , 
l’Àrea Tecnològica i l’Àrea de Gestió (Project i Construction management, que se’n diu ara)”. 
 
Quants treballadors té l’equip? 
“Avui comptem amb 25 persones, la majoria aparelladors, i dos són arquitectes que no fan disseny sinó 
assistències tècniques de projecte i obra, estudiants d’AT, un enginyer tècnic industrial per a la direcció 
d’obra i a la direcció de producció, i tres administratives de suport. Quan aconsegueixes aquest equip 
organitzat en parts diferenciades i complementàries pots començar a fer que part de l’equip treballi amb 
l’R+D”.  
 
És difícil ser tècnic i empresari a l’hora? 
“Sí, ja que no som empresaris perquè vulguem. En el nostre ofici, si volem prosperar i involucrar-nos en els 
diferents processos constructius, hem d’anar també pel camí empresarial, encara que sigui de forma 
autodidacta. L’autocrítica ens fa evolucionar, als professionals, cap a noves fórmules d’exercir la nostra 
professió. L’autocrítica finalment ens hauria de donar un sector més preparat”. 
 
Quina és l’actualitat de CiC? 
“Darrere de CiC hi ha la inquietud per crear un nucli autosuficient per donar servei als diferents agents de la 
construcció. Abans els nostres clients eren majoritàriament arquitectes. Ara, encara que sovint continua 
sent així, la nostra estructura actual ens permet obrir-nos a altres possibilitats”.  
 
Heu creat una línia pròpia d’actuació? 
“Treballem especialitzats en diferents àrees professionals per assolir tot el procés constructiu, sempre en 
l’àmbit de la direcció executiva, el control i la gestió, tant de projecte com d’obra. Calia crear línies pròpies 
d’actuació en què els nostres professionals poguessin creure i desenvolupar-se. Hem fet diferents proves, 
una vegada vam entrar en la confecció de projectes executius i no ens en vam sortir, perquè l’estructura no 
estava preparada. Vam deixar la fórmula. Ara l’hem reconvertit en fer un seguiment del projecte executiu 
del nostre client dissenyador”.  
 
Fa èmfasi en l’especialització, en no confondre els rols. 
“Considerem que l’arquitecte és un creador, una figura que té un treball fàcilment definible. I que 
l’arquitecte tècnic té diferents camps d’actuació entre la tecnologia i la gestió, el seu treball no es basa en la 
creació sinó en l’execució. L’arquitecte que està en ambdós fronts hi perd bastant. Defensem, doncs, també 
l’especialització de l’arquitecte, l’especialització integrada en el procés constructiu, un engranatge on les 
peces han d’estar ben integrades i s’han d’interrelacionar amb fluïdesa. L’un, l’arquitecte, treballa ell mateix 
com a creador; l’altre, l’aparellador, fa treballar equips per a la realització de la creació de l’arquitecte”.  
 
Hem parlat des del punt de vista de la qualitat.  
“En el disseny, la qualitat es guanya a través de la creació individual, independentment de la mesura de 
l’estructura empresarial en què se suporti l’arquitecte. Tots els grans arquitectes són creadors. Per 
aconseguir qualitat en arquitectura, sovint, no hem d’anar a mirar el volum de l’empresa ja que és el treball 
individual qui et dóna la qualitat. Si em preguntava, en canvi, si una estructura com la nostra, que no 
treballa en el nivell de la creació sinó en un nivell més tècnic, pot donar més qualitat amb més estructura, 
diria que sí. Aquest és el fet”.  
 
És útil l’ISO, en aquest sentit? 
“Aquí és on es fa necessària. Ens adonem que, com a equip i com a empresa, si tots els membres hem de 
donar el mateix nivell de qualitat, sigui quina sigui la composició de l’equip en cada servei, no podem 
treballar aplicant criteris i estils individuals. I no és possible arribar aquí si no ens servim d’una guia de 
procediments tècnics i de gestió, redactats i escrits per nosaltres mateixos i divulgats a tots els nostres 
professionals. Aquest és l’avantatge de la norma ISO”. 
 
Això exigeix formar bé l’equip? 
“Un nou membre ens costa de sis a vuit mesos submergir-lo en l’estructura de CiC i de l’ISO. L’empresa no 
pot acceptar la individualitat dels seus col∙laboradors, l’estil personal en un procés tècnic. Volem donar 
uniformitat al servei. És cert que ens costa formar un col∙laborador, però després l’empresa integra aquest 
esforç com a rendiment”.  
 
Quan comenceu a treballar així? 
“El 1995 comencem a treballar en qüestions de procediments i d’estructura interna sense pensar en la 
certificació. Posteriorment, ens adonem que el mercat valora la certificació amb l’ISO 9001 i comencem a 
treballar per obtenir-la. Hem tingut un assessor extern durant el període d’implantació que ha estat útil per 
guanyar temps en el procés i, el 2002, ja obteníem la certificació”.  
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L’ISO és, per tant, un element de control? 
“De fet, la certificació ISO valida l’autocontrol dels procediments propis, requerint per això una verificació 
externa a l’empresa per validar si aquest autocontrol que l’empresa ha dit que es farà es fa realment. No 
obliga a res que tu no t’hagis compromès amb tu mateix a fer”. 
 
Té un valor de garantia empresarial? 
“La norma ISO no et diu, ni t’imposa com has de fer les coses. És una normativa que certifica que tu has 
decidit fer les coses d’una determinada manera i que realment les fas així. T’obliga també a tenir una eina 
per mesurar si la teva empresa prospera. Primer, per controlar-ho, amb les auditories externes; segon, per 
veure si realment satisfà els clients. És això el que dóna garantia empresarial”. 
 
En creixement, quins avantatges us aporta? 
“Millor que en el creixement, l’ISO ajuda a fer una consolidació més segura. Si dónes bon servei, el sector 
t’ho reconeix i això, en construcció, vol dir treballar en obres més grans, i això vol dir més temps de durada 
del treball, més I+D, més inversió en l’equip”. 
 
I en l’obtenció de clients? 
“El Departament Comercial el tenim per controlar la satisfacció del client”. 
 
Avantatges en la gestió dels recursos humans? 
“Un dels requeriments que demanem als nostres col∙laboradors és la plena dedicació sense contractació com 
a personal laboral. És la formula més habitual en altres punts del món. La prova que això funciona és que 
des del 1985 encara ningú no ens ha plegat per qüestions econòmiques o per qüestions d’estabilitat. 
Entenen que el treball professional és més proper al treball autònom, free lancer que a un treball regulat, 
encotillat per horaris, per exemple. Saben que poden obtenir més avantatges professionals. És també una 
qüestió de mentalitat, més oberta, més flexible. Hem d’estar preparats per adaptar-nos a nous projectes, a 
muntar equips interdisciplinaris amb molta facilitat”. 
 
Quina és la vostra tasca com a administrador de la societat? 
“Administrar el seu potencial econòmic. Però no dirigeixo l’equip perquè l’equip es dirigeix a si mateix a 
través de l’organització de les àrees i el Comitè de Control de Qualitat que el formem quatre persones, els 
tres socis i dos col∙laboradors amb més de 10 anys d’antiguitat. Treballo amb col∙laboradors professionals, 
això vol dir que tots són directors de la feina que fan. Per sobre, només tenen una regulació de serveis. Aquí 
qui no té una capacitat d’evolució pròpia no prospera, crec que és la màxima obertura al desenvolupament 
professional”. 
 
Una valoració final? 
“Considerem que hem arribat a una quota bastant ambiciosa, inimaginable fa uns anys. Seguim amb 
l’objectiu de consolidar i augmentar l’equip en la mesura que l’equip assumeixi els procediments i el dia a 
dia dels serveis oferts als nostres clients. Un equip amb ganes i il∙lusió és, per a nosaltres, el màxim premi”  
 

 
Lluïsa Selga 
Periodista 
Informatiu@apabcn.es 
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