
 
 
 
 
 

IS

M
IN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

és 

pre

 

Re

Sr.

 

 

     
1 La

 

 

ST - I

Màster u
NFORM

present IST 

a  la vegada

esidència de

sponsabilita

 Isidre Navar

                      
a junta acadè

   

NFOR

univers
ME DEL

ha estat elab

a el  responsa

 la junta aca

t del program

rro 

                      
mica referida

 

RME 

itari en 
L CURS

borat a Barc

able de  la ex

dèmica1, sig

ma formatiu

           
 en el present

 

DE S

gestió 
S 2009-

elona, amb d

xecució del c

nen el docum

 

t IST s’emmarc

SEGU

integra
-2010 

data 5 d’abr

contingut de

ment. 

Presidèn

Dr. Robe

 

ca en l’àmbit 

       

UIMEN

al de la 

ril de 2011. E

e  l’informe d

ncia de la jun

ert Terradas

del centre. 

      

NT DE

constr

El responsab

de seguimen

nta acadèmic

Pàg

E TÍT

rucció 

ble del progra

nt,  juntamen

ca 

 
gina 1 de 10 

OL 

ama, que 

nt amb  la 



 

 
Pàgina 2 de 10 

1. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT 
OPERATIU DEL PROGRAMA FORMATIU 

La informació pública sobre el programa formatiu es troba disponible a les adreces següents: 

http://www.salle.url.edu/arquitecturaiconstruccio/master‐arquitectura‐mgic‐barcelona 

El web de seguiment que proveeix el  rectorat de  la URL  també ofereix  informació pública d’aquest  títol. 

L’enllaç a aquest web es troba degudament indicat en l’informe de seguiment de la Universitat (ISU). 

El web de La Salle mostra de forma homogènia la informació pública de les seves titulacions per a tots els 

programes formatius que imparteix, seguint l’estructura següent: 

 

Informació general 

Accés als estudis 

Objectius de la titulació.
Perfil d’ingrés. 
Nombre de places ofertes. 
Normativa de trasllats. 

Pla d’estudis 
Denominació dels estudis.
Títol en superar els estudis de grau/màster. 
Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS. 

Programa acadèmic 
Pla d’estudis  Estructura del pla d’estudis. 

Planificació operativa del curs 
Guia docent.
Material recomanat a l’estudiant. 

Per què estudiar?  Planificació operativa del curs Recursos d’aprenentatge: laboratoris. 

Professorat  Professorat 
Professorat de la titulació.
Perfil acadèmic. 
Informació de contacte. 

Matrícula i beques 
Accés als estudis  Informació sobre preinscripció i admissió. 

Matrícula  Període i procediment de matriculació. 

Enllaços d’interès  
(part inferior dreta) 

Planificació operativa del curs Calendari acadèmic.

Treballs final grau/màster Normativa i marc general.

Pràctiques 
externes/professionals 

Objectius. 
Normativa general. 
Definició sobre si són obligatòries o optatives. 
Assignatures a les quals van lligades les pràctiques. 
Avançament d’institucions on es poden fer les pràctiques. 

Programes de mobilitat 
Objectius.
Normativa general. 
Avançament d’institucions amb convenis signats. 

Accés als estudis  Perfil de sortida.

Matrícula 
Sessions d’acollida i tutorització. 
Pla d’acció tutorial. 

eStudy La Salle 
(part superior ‐ dreta) 

Planificació operativa del curs  Recursos d’aprenentatge: Espais virtuals de comunicació. 

Serveis alumne  
(part superior ‐ centre) 

Planificació operativa del curs  Recursos d’aprenentatge: biblioteca. 
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2. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE ELS INDICADORS DE 
L’ENSENYAMENT 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Accés 
i 

matrícula 

Número de places ofertes   30    

Ràtio admissions/oferta   19/30    

% estudiants matriculats de nou ingrés   100%    

% titulacions prèvies amb les quals s'accedeix   (1)    

 
Característiques de 

l'alumnat 
% d'estudiants segons nacionalitat   (2)    

 

Professorat 

% de docència impartida per professors doctors   50%    

% de docència impartida per professors catedràtics        
% de docència impartida per professors titulars i agregats        
% de docència impartida per professors d'altre tipus        

 

Mètodes docents % hores per tipologia d'assignatura   (3)    

 

Espais Utilització d'aulari. Laboratoris, biblioteques i altres recursos 
materials de suport a l'aprenentatge   (4)    

 

Campus virtual Utilització del campus virtual (volum compartit, nombre 
d'accessos, volum de descàrregues…)   (5)    

 

Avaluació dels 
aprenentatges 

Mètodes d'avaluació emprats (treballs, exàmens…)   (6)    

 

Pràctiques 
externes 

i mobilitat 

% d'estudiants que han completat satisfactòriament les 
pràctiques externes  

      

% d'estudiants que participen en programes de mobilitat   0%    

 

Activitats 
d'orientació 

Per a la professió   (7)     

Per a la inserció laboral   (8)     

 

Satisfacció 

Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu   8,3    

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda   8,5    

Satisfacció del professorat amb el programa formatiu        

Taxa d'intenció de repetir estudis        

 

Rendiment 
acadèmic 

Taxa de rendiment   100%    

% d'excel·lents i MH   0%    

Taxa d'abandonament   0%    

Taxa de graduació en el temps previst t   100%    

Taxa d'eficiència en el temps previst t   100%    

Duració mitjana dels estudis   1,5    
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Resultats personals Assoliment de competències transversals (treballs finals i 
valoracions autopercebudes, enquesta inserció laboral)   (9)    

 

Inserció 
laboral 

Taxa d'ocupació    81 % (*)    

Taxa d'adequació de la feina als estudis    88 % (**)    

 

(1): NC: 70%; Arquitectura tècnica 30% 

(2):   

‐ Espanyols: 90,00   

‐ Estrangers: 10,00   

  MEXIC: 50,00 

VENEZUELA: 50,00 (secretaria) 

(3):   
‐ Sessions classe teòrica presencial: 73% 
‐ Sessions de visites d’obra: 3,65% 
‐ Sessions d’exercicis de seguiment i valoració: 11,20% 
‐ Sessions de seguiment de màster: 2,65% 
‐ Sessions de seguiment de Treball Final de Màster: 9,50% 

(4): Es disposa d’un aula de capacitat per 30 alumnes, per cada un dels dos cursos del màster (EPSON i Lluçanés‐L10). 
Per fer les pràctiques i treballs es disposa de diferents laboratoris.  
També comparteixen altres serveis com la biblioteca, centre de serveis informàtics, reprografia i edicions, restaurant, etc. 
Es segueix el “Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros 
Universitarios”. 

(5):  Els alumnes disposen del campus virtual que anomenen “estudy” sobre una plataforma moodle. El total de correus electrònics 
són els que es detallen a continuació: 
‐ Total enviats: 3760 

Gestió interna (secretaria acadèmica): 2119 
Enviats per l’alumnat: 578 
Enviats pel professorat: 1063 

‐ Total rebuts: 5814 
Gestió interna: 3170 
Rebuts alumnat: 578 
Rebuts professorat: 2124 

 
La documentació disponible a l’intranet d’“estudy” és segons els mòduls: 
‐ M1 Gestió tècnica del projecte: 932 pàgines 
‐ M2 Gestió d’industrials, subcontractistes i subministradors: 1134 pàgines 
‐ M3 Gestió del procés constructius: 3298 pàgines 
‐ M4 Gestió de qualitat d’obra: 2882 pàgines 
‐ M5 Gestió de l’edificació i infraestructura acabada: 1955 pàgines 
‐ M6 Gestió econòmica: 4451 pàgines 
‐ M7 Gestió administrativa i legal: 1507 pàgines 
TOTAL: 16159 pàgines 

(6) : Per a l’avaluació continuada de les assignatures es fa un total de 32 exercicis durant el curs. Les principals eines són: 
‐ Assistència a classe. 
‐ Participació activa de l’alumne al debat sobre casos. 
‐ Treballs realitzats a classe i a casa. 
‐ Exercicis de seguiment i valoració en funció del grau d’evolució del mòdul. 
‐ Treball Final de Màster. 

(7): Es realitzen activitats específiques per afavorir el contacte al mon laboral fent visites d’obra (total 14 visites) i 8 presentacions 

d’empreses del sector. 

(8): Al llarg del màster, des de diferents àmbits, s’organitzen actes per orientar a l’alumne en el seu futur professional, com poden 

ser el Career Services Departament, l’associació d’antics alumnes, o xerrades que s’organitzen a la institució convidant els col∙legis 
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professionals. Dins del Career Services Departament es disposa d’una ‘borsa de treball’ de primera i segona ocupació. El resultats 

pel màster són especificats amb un alt percentatge en l’apartat d’inserció laboral. 

(9): Totes les assignatures han dissenyat quines competències transversals o genèriques es poden avaluar i les rúbriques pertinents 
per fer‐ho sense dispersió de criteris. Els nostres alumnes assoleixen aquestes competències i ho demostren amb la bona acollida 
que tenen en el mercat laboral. 

(*) En l’actualitat disposem de dades del 75% dels nostres titulats en l’àrea de màsters. 

(**) Aquest % està calculat sobre els alumnes titulats que treballen. 

   



 

 
Pàgina 6 de 10 

3. ANÀLISI VALORATIVA DE L’ENSENYAMENT I ACCIONS DE 
MILLORA 

Aquets anàlisi es realitza amb l’objectiu d’incorporar, de forma continuada, les millores que s’han detectat 

al llarg del curs. 

Val  a  dir  que,  tant  els  continguts  docents,  com  els  procediments  d’ensenyament  emprats,  com  els 

professors que els han  impartit, han estat objecte d’anàlisi a  fons,  i el  resultat d’aquest anàlisi ha portat 

com a conseqüència la pràcticament nul∙la necessitat d’introduir canvis i/o millores significatives en el curs.  

Per a evidenciar les conclusions i afirmacions que es plantegen a l’informe de seguiment, s’han dut a terme 

les següents accions: 

‐ 7 reunions de coordinació professors / director / coordinador, amb les actes corresponents. 

‐ 129h d’exercicis de seguiment i avaluació, tots arxivats en els expedients corresponents. 

‐ 28h de sessions de seguiment del Màster, documentades. 

‐ 106h de tutories i seguiment del Treball Final de Màster, TFM. 

‐ Valoració diària del professorat per part de cada alumne. 

‐ Valoració diària de l’alumnat per part del professor. 

‐ Enquestes trimestrals complimentades pels alumnes.  

‐ Juntes d’avaluació. 

‐ Contactes documentats amb empleadors dels titulats per  conèixer el seu grau de satisfacció. 

3.1. ANÀLISI VALORATIVA DE DADES I INDICADORS 

Les taxes de rendiment, d'ocupació  i d’adequació de  la feina als estudis són els  indicadors més rellevants 

quan es tracta de valorar l’eficiència i eficàcia del programa. A aquest fet cal sumar l’elevada satisfacció de 

l’alumnat, amb taxes que superen el 80%. 

De  forma  complementària  als  mecanismes  més  formals  per  a  la  recollida  del  grau  de  satisfacció  de 

l’estudiant, la direcció del màster ha rebut nombrosos agraïments per part dels alumnes en referència a la 

formació  impartida. Aquests  agraïments  són  tant  grupals  com  individuals per part d’alguns  alumnes.  Es 

disposa de l’extensa documentació que avala aquestes afirmacions. 

Pel que fa a l’orientació del màster, és important destacar que, tal com s’indicava en la memòria verificada, 

aquest màster té un perfil absolutament professionalitzador. Aquest aspecte va ser clau a l’hora de definir 

el professorat, essent imprescindible comptar amb professors amb una dilatada experiència professional en 

tots els àmbits del sector de la construcció.  

El professorat cobreix tota la cadena de valor del procés constructiu, i és per això que hi ha representació 

de  tots els agents  implicats en aquest procés  (despatxos professionals, promotors,  constructors, project 

managers,  industrials  i administracions públiques). El professorat col∙laborador, en  línies generals, ocupa 

càrrecs rellevants en els seu àmbit d’actuació. 

El fet que aquesta aproximació de composició del professorat és  la necessària per poder donar cobertura 

als objectius plantejats en  la memòria del títol, no exclou  l’esforç permanent de disposar d’una quantitat 

rellevant de doctors. 

A través de suggeriments del propi alumnat, s’ha identificat el seu interès sobre aspectes relatius a gestió 

del coneixement, finances per a no financers, i recursos humans. Aquest interès s’ha plasmat en la proposta 

de millores (veure apartat 3.3 de l’informe). 
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3.2. ANÀLISI DEL GRAU D’ASSOLIMENT DE LES ESPECIFICACIONS ESTABLERTES 
A LA MEMÒRIA VERIFICADA 

En  primer  lloc  analitzarem  el  grau  d’acompliment  dels  diferents  objectius  del  programa  formatiu. A  les 

taules que es presenten a continuació s’analitza cadascun dels mateixos de forma individual.  

Objectiu 

Proporcionar  una  informació  adient,  de  perfil  europeu  i  caràcter  generalista, 
ajustada a  les necessitats  reals del mercat  laboral del  sector de  la  construcció, 
enfocada a  la gestió  integral de  tot el procés edificador, en el qual  intervenen 
tots  els  agents  (projectistes,  promotors,  constructors,  empreses  industrials  i 
administracions  públiques),  sustentada  en  bases  tècniques,  teòriques, 
tecnològiques  i  pràctiques,  i  fonamentada  en  la  transmissió  d’experiència  per 
part d’un professorat d’alta i demostrada capacitat professional. 

Grau d’acompliment  Molt elevat. 

Punts forts 

 Satisfacció estudiants i professorat. 

 Altes taxes de rendiment acadèmic. 

 Assoliment de competències professionals.  

Punts febles 
La  intensitat,  durada  i  exigència  del  programa  demanen  un  elevat  grau  de 
compromís als alumnes. 

 

Objectiu 

Els alumnes egressats disposaran de la preparació necessària per incorporar‐se al 
món laboral, en qualsevol dels àmbits que els agents que intervenen en el procés 
edificador. Estaran preparats per desenvolupar  les  seves  capacitats  laborals en 
despatxos  professionals,  despatxos  de  consultoria,  empreses  promotores, 
constructores, industrials del sector i administracions públiques. 

Grau d’acompliment  Molt elevat. 

Punts forts 
 Elevada taxa d’ocupació dels estudiants. 

 Elevada satisfacció manifestada pels empleadors, reflectida als indicadors. 

Punts febles 
S’identifica l’interès dels alumnes en rebre alguns coneixements en management 
que pugui complementar la seva formació. 

 

Objectiu 
Garantia  de  les  competències  bàsiques  d’acord  als  descriptors  de  Dublín  i 
aquelles altres que figuren en el MECES.  

Grau d’acompliment  Molt elevat. 

Punts forts 
Taxa d’adequació de  la feina als estudis,  i dels estudis al mercat  laboral, per ser 
un  màster  dissenyat  a  partir  del  coneixement  profund  de  les  necessitats 
d’aquest. 

 

Cal dir que s’han assolit els perfils d’alumnes finalistes pretesos. Aquest desenvolupament ha estat amb els 

recursos estimats i la planificació establerta en la memòria verificada. 
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3.3. ACCIONS DE MILLORA PROPOSADES PER AL PROGRAMA FORMATIU 

Fruit  dels  suggeriments  rebuts  per  part  de  l’alumnat,  la  direcció  del màster  ha  estimat  oportú  fer  les 

següents propostes de millora: 

 

Identificador  MILLORA‐MGIC‐2009‐01 

Títol descriptiu  Convidar als alumnes a xerrades extratitulars sobre “gestió del coneixement”. 

Descripció 

L’escola d’arquitectura posarà a disposició dels alumnes del màster  la possibilitat 
d’assistir  a  xerrades  centrades  en  com  procedimentar  els mecanismes  per  fer 
extensiva,  a  tota  una  organització  empresarial,  noves  tecnologies,  sistemes 
constructius i mètodes. 

Motivació 
S’identifica l’interès dels alumnes en rebre alguns coneixements en management 
que puguin complementar la seva formació. 

Modificacions al títol  No. 

 

Identificador  MILLORA‐MGIC‐2009‐02 

Títol descriptiu  Convidar als alumnes a xerrades extratitulars sobre “finances per a no financers”. 

Descripció 
L’escola d’arquitectura posarà a disposició dels alumnes del màster la possibilitat 
d’assistir  a  xerrades  centrades  en  aspectes  financers  relatius  al  procés 
constructiu. 

Motivació 
S’identifica l’interès dels alumnes en rebre alguns coneixements en management 
que pugui complementar la seva formació. 

Modificacions al títol  No. 

3.4. SEGUIMENT DE LES ACCIONS DE MILLORA D’ANYS ANTERIORS 

Identificador  Xerrades sobre “recursos humans”. 

Descripció 
L’escola  d’arquitectura  posarà  a  disposició  dels  alumnes  del màster    la  possibilitat 
d’assistir  a  xerrades  centrades  en  aspectes  financers,  relatius  a  la  redacció  de  CV, 
presentacions, gestió de reunions, etc., vinculades al procés constructiu. 

Implantació  Implantada.  

Comentari  Elevat grau de satisfacció manifestat per la majoria de l’alumnat. 
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4. IDONEÏTAT DEL SGIQ PER AL SEGUIMENT DE 
L’ENSENYAMENT 

4.1. IMPLANTACIÓ DEL SGIQ – SEGUIMENT DE PROGRAMES FORMATIUS 

Els darrers anys, cadascuna de les titulacions de La Salle ha garantit la seva qualitat tot aplicant els requisits 

del sistema de garantia de la qualitat definits al capítol 9 de les memòries verificades. 

En  la  convocatòria  2010  La  Salle  va  evolucionar  el  seu  SGIQ  a  través  d’un  disseny  seguint  les  bones 

pràctiques del programa AUDIT  (concretades en  les seves directrius). Així,  la direcció del centre  feia una 

aposta clara per  la qualitat, situant‐la com a element encara més estratègic per a  la  institució. A finals de 

2010,  l’AQU va emetre una valoració global positiva del disseny del nou  sistema de gestió  interna de  la 

qualitat (SGIQ). 

Un  cop  aprovat  el  disseny  per  part  de  l’AQU  (i  aprofitant  l’anticipació  temporal  que  ha  proporcionat 

l’aprovació del disseny del SGIQ en primera convocatòria), La Salle URL ha establert un calendari anticipat 

d’implantació del SGIQ, basat en els objectius de qualitat planificats per al curs acadèmic 2011‐20122,  les 

prioritats del centre, els recursos disponibles, i les sol∙licituds rebudes per part de les agències de qualitat. 

És justament a partir de  la sol∙licitud dels  informes de seguiment dels títols que tant el rectorat de  la URL 

com  la pròpia AQU fa durant el present 2011, s’ha modificat el calendari d’implantació donant prioritat al 

desplegament  immediat d’una part del procediment LS‐DPF‐09 (la previsió  inicial era desplegar LS‐DPF‐09 

després de LS‐GCP‐01, LS‐GCP‐02 i LS‐GCP‐03, aproximadament al mes d’octubre de 2011, en consonància 

amb els objectius de qualitat 2011‐2012). La Salle aprofita així per uniformitzar el mecanisme de seguiment 

per a tots els títols del centre, desplegant LS‐DPF‐09 amb concrecions extretes del document “Guia per al 

seguiment de les titulacions oficials de grau i màster”, publicat per AQU amb data 28 de febrer de 2011. 

Així, el cap d’estudis (propietari del procediment LS‐DPF‐09), juntament amb l’àrea de processos i qualitat 

de La Salle URL, han adaptat els criteris de revisió i les plantilles per l’elaboració dels informes de seguiment 

dels títols (previst ja a la primera part del propi procediment), i les han difós a l’organització, a través de les 

juntes acadèmiques dels diferents àmbits educatius. En les juntes acadèmiques hi ha present el director de 

l’àmbit  educatiu  corresponent,  els  directors  de  famílies  de  programes,  i  els  responsables  dels  títols. 

Aquesta difusió ha estat complementada per sessions de formació i acompanyament. 

4.2. AGENTS IMPLICATS EN L’ELABORACIÓ DE L’IST 

El responsable de programa formatiu té  l’encàrrec d’elaborar el present  informe de seguiment, comptant 

amb  la col∙laboració del director de família de programes. Així, elabora  l’IST seguint els criteris de revisió 

ajustats,  així  com  les  plantilles  revisades.  El  responsable  d’aquest  programa  formatiu  és  el  Sr.  Isidre 

Navarro. 

La  taula  amb  el  recull  d’indicadors  que  es  presenta  a  l’apartat  2  del  present  document  és  proveïda  a 

cadascun  dels  responsables  del  programa  des  de  la  secretaria  acadèmica,  qui  extreu  la  informació  dels 

sistemes  d’informació  del  centre,  així  com  dels  diferents  informes  que  es  generen  al  SGIQ3.  Aquesta 

transversalitat de la secretaria acadèmica augmenta encara més la garantia de fiabilitat i homogeneïtat dels 

indicadors. 

                                                            
2 Memòria de disseny del SGIQ, document LS‐MPLS‐v01, pàgines 259 a 262. 
3 Detallats a la memòria de disseny del SGIQ, document LS‐MPLS‐v01, procediment LS‐DPF‐09, pàgines 194 i 195. 
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L’aprovació dels IST pertany a la junta acadèmica, presidida pel Dr. Robert Terradas. 

Elaborats els informes per part dels diferents àmbits educatius, processos i qualitat agrega els informes de 

seguiment dels diferents àmbits educatius per rendir‐ne comptes al rectorat de la Universitat Ramon Llull4. 

4.3. RESPONSABILITATS EN L’EXECUCIÓ 

L’equip  directiu  del  centre,  a  través  de  l’aval  de  la  presidència  de  la  junta  acadèmica,  delega  la 

responsabilitat de l’execució de l’IST el responsable del programa formatiu. Així, en el cas del present títol, 

l’execució  correspon  al  Sr.  Isidre  Navarro,  qui  es  recolzarà  àmpliament  en  la  presidència  de  la  junta 

acadèmica. 

4.4. VALORACIÓ SOBRE L’ADEQUACIÓ DEL SGIQ 

Una vegada efectuat el desplegament parcial del procediment LS‐DPF‐09 després de l’aprovació del disseny 

del SGIC per part de  l’AQU, el director d’estudis,  juntament amb processos  i qualitat han fet una primera 

valoració  dels  resultats  de  la  implantació.  Aquesta  és  raonablement  positiva,  atenent  a  les  reflexions 

següents: 

‐ S’han uniformitzat les pràctiques internes per a l’elaboració de la revisió dels programes formatius. 

El document “Guia per la seguiment de les titulacions oficials de grau i màster” publicat per l’AQU 

ha estat la referència per a establir els continguts dels informes de seguiment de tots els títols de La 

Salle. 

‐ S’ha  introduït el seguiment de  les accions de millora d’anys anteriors (incloent  les recomanacions 

de millora aportades per  l’agència que va realitzar  la verificació del títol). Així, el propi IST esdevé 

eina per al seguiment en anys posteriors de les accions de millora proposades. 

‐ S’ha automatitzat el càlcul dels indicadors continguts als informes. 

En breu, el cap d’estudis  (propietari del procés de revisió),  juntament amb processos  i qualitat,  i amb els 

responsables de títol, aprofundiran aquesta revisió a través de la revisió del propi procediment LS‐DPF‐095. 

Pel que fa a  la  implantació dels procediments, durant el present any 2011 està planificat el desplegament 

dels procediments LS‐DPF‐09, LS‐GCP‐01, LS‐GCP‐02  i LS‐GCP‐036, procediments que cobreixen en  la seva 

totalitat la revisió dels programes, la gestió de les millores , i l’assignació de responsabilitats per a l’execució 

de  les mateixes . Així,  i per a  l’elaboració dels IST del curs 2010‐2011, és previsible que  la revisió  i millora 

dels  programes  estigui  emparada  per  procediments  que  estaran,  gairebé  en  la  seva  totalitat,  sota  les 

directrius del programa AUDIT. 

 

 

                                                            
4  Memòria de disseny del SGIQ, document LS‐MPURL‐v01, procediment MSGIQ‐URL‐FT‐D2/03. 
5  Procediment  de  revisió  de  procediments  detallat  a  la  memòria  de  disseny  del  SGIQ,  document  LS‐MPLS‐v01, 
procediment LS‐GEC‐04, pàgines 63 a 66. 
6  Detallats  a  la  memòria  de  disseny  del  SGIQ,  document  LS‐MPLS‐v01,  pàgines  194  i  195  i  pàgines  75  a  99 
respectivament. 




