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RESUM

ABSTRACT

La gestió documental industrial a Espanya és una
disciplina professional únicament coneguda entre
les empreses del sector de l’enginyeria i la construcció, que durant dècades ha estat implantada
per a la gestió dels seus projectes. Aquest coneixement, que prové en origen dels grans projectes
d’infraestructures desenvolupats principalment al
món anglosaxó després de la Revolució Industrial,
ha evolucionat fins als nostres dies en forma de
procediments i normatives aplicades al camp de la
metodologia BIM (building information modelling)
i la constitució de nous perfils professionals com
ara el de document controller.

In Spain, industrial records management is a professional discipline known only among engineering and building firms, which has been employed
for decades as part of their project management.
This knowledge, which originated in the large
infrastructure projects developed mainly in English-speaking countries following the Industrial
Revolution, has evolved to today in the form of
procedures and regulations applied to the field of
BIM (Building Information Modelling) methodology and the building of new professional profiles
such as that of document controller.

Paraules clau: gestió documental industrial,
projectes industrials, document controller,
codificació de documents, BIM, cicle de vida
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industrial projects, document controller,
records coding, BIM, life cycle

RÉSUMÉ
RESUMEN
La gestión documental industrial en España es una
disciplina profesional únicamente conocida entre
las empresas del sector de la ingeniería y la construcción, que durante décadas ha sido implantada
para la gestión de sus proyectos. Dicho conocimiento, que proviene en origen de los grandes
proyectos de infraestructuras desarrollados principalmente en el mundo anglosajón tras la Revolución Industrial, ha evolucionado hasta nuestros
días en forma de procedimientos y normativas
aplicadas al campo de la metodología BIM (Building Information Modelling) y la constitución de
nuevos perfiles profesionales como los document
controller.

Palabras clave: gestión documental industrial,
proyectos industriales, document controller,
codificación de documentos, BIM, ciclo de vida
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La gestion des documents industriels en Espagne
est une discipline professionnelle connue uniquement des entreprises du secteur de l’ingénierie et
de la construction, qui est mise en œuvre depuis
des décennies pour gérer leurs projets. Ces connaissances, qui proviennent à l’origine des grands
projets d’infrastructures développés principalement dans le monde anglo-saxon après la révolution industrielle, ont évolué jusqu’à nos jours sous
la forme de procédures et de réglementations
appliquées au domaine de la méthodologie BIM
(Building Information Modeling) et la constitution
de nouveaux profils professionnels tels que document controller.

Mots-clés: gestion documentaire industrielle,
projets industriels, document controller, codage
de documents, BIM, cycle de vie
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Comencem
Així com en la disciplina de l’enginyeria hi ha diverses ramificacions que fan possible el desenvolupament
de diferents professionals en diferents especialitats, com ara l’enginyeria industrial, l’enginyeria civil,
l’enginyeria agrònoma, l’enginyeria informàtica, l’enginyeria química i un llarg etcètera, en el món de la
gestió documental també hi ha diferents àmbits d’aplicació i especialitats que encara són una assignatura pendent tant en l’entorn acadèmic com en el laboral.
En aquest article parlarem d’una d’aquestes branques, la gestió documental industrial, i dels document
controllers, professionals altament especialitzats en una àrea de la gestió documental que abasta l’entorn dels projectes industrials i la complexitat que comporta el desenvolupament d’aquesta professió.
Comencem pel context històric…

Context històric: la Revolució Industrial
Si ens remuntem al període de la Revolució Industrial, que neix a mitjan segle xVii i arriba fins a la meitat
del segle xix, situarem el germen de la gestió documental en el seu vessant industrial.
En aquest període, sorgeix bàsicament el canvi de concepció entre una economia que es basava en
l’agricultura i l’artesania a una que passa a dependre de la indústria.
Aquesta gran transformació social, econòmica i tecnològica, que comença a la Gran Bretanya i ràpidament s’estén per tot Europa i els EUA, propicia el llançament de grans projectes d’infraestructures.
Un dels referents dins dels grans projectes d’infraestructures va ser la construcció del ferrocarril transcontinental als EUA el 1870, projecte que marca una fita pel que fa a la gestió de projectes.
El germen de la gestió documental industrial està molt lligat a la gestió de projectes tal com l’entenem
actualment a les empreses dedicades a l’ecosistema dels projectes industrials.
Durant la incipient gestió de l’esmentat projecte transcontinental, els responsables van haver d’enfrontar-se al repte d’organitzar la feina de centenars de professionals participants tant en el disseny del
projecte com en la fabricació i el muntatge d’enormes quantitats de materials i també en la construcció
de les infraestructures corresponents.

Font: màster de Projecte,
Construcció i Manteniment
d’Infraestructures i Instal·lacions
de Línies Ferroviàries. Structuralia.
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Tot aquest procés genera una necessitat: documentar tot el cicle del projecte.
Això marca un abans i un després en la manera com les empreses plantegen els nous projectes, tant d’infraestructures com industrials, i en la manera com les administracions presentaran les seves licitacions a
les empreses del sector (enginyeries, constructores, serveis, etc.).
En aquest context, hi ha dos grans protagonistes que al segle xix van modificar la manera conceptual
d’enfrontar-se a la feina, cosa que va comportar un canvi de paradigma pel que fa al món de la gestió de
projectes i, per tant, de la gestió documental industrial:
• Frederick Taylor (1856-1915)
• Henry Gantt (1861-1919)

Frederick Taylor (1856-1915)
En el món de l’organització industrial se’l coneix com el primer a fer un estudi científic del treball i considerar el disseny dels seus processos.
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El seu enfocament estava orientat a augmentar l’eficiència i l’eficàcia en els tallers i en les diferents tasques determinant un mètode de treball.
Defensava l’estandardització de les formes de treball per al seguiment de tots els treballadors, i els processos de treball, cosa que comportava un registre de la documentació elaborada a aquest efecte.
El seu mètode de treball va ser denominat «direcció científica» i va ser admès per les organitzacions com
a forma de treball a partir de la primera meitat del segle xx.

Retrat de Frederick Taylor. Font: màster de Projecte, Construcció i Manteniment d’Infraestructures i Instal·lacions de Línies Ferroviàries. Structuralia.
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Henry Gantt (1861-1919)
Es tracta d’un altre dels grans protagonistes del corrent anomenat «direcció científica del treball» i és
el principal seguidor de la filosofia de Frederick Taylor.
La seva gran aportació va ser l’estudi en detall de la seqüència ordenada que han de seguir les tasques
per a la realització d’una feina.
Les seves anàlisis es van centrar en la construcció d’una nau per a la marina de guerra. La finalitat era
desenvolupar un sistema de planificació per a l’aprofitament de municions.
Els diagrames que va desenvolupar Gantt van fer possible la programació d’activitats i la documentació de tots els passos que calia seguir en un procés empresarial. Avui dia, els diagrames de Gantt es
continuen utilitzant per fer les planificacions dels projectes, és clar que d’una manera més avançada i
utilitzant programari com ara Project, Primavera o Synchro.
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Esquema d’un diagrama de Gantt i retrat del seu creador, Henry Gantt. Font: màster de Projecte, Construcció i Manteniment d’Infraestructures i
Instal·lacions de Línies Ferroviàries. Structuralia.

Des de llavors, l’evolució continua. A principis del 1960, es comencen a desenvolupar i implantar sistemes de gestió a les empreses i això fa que es tingui en compte la necessitat d’estructurar el treball
mitjançant diferents processos empresarials.
La necessitat de documentar els processos de treball des del seu naixement i de deixar empremta de
les tasques dutes a terme per a consultes posteriors, estalvi de costos, traçabilitat legal i, al cap i a la fi,
eficiència, fa que els models de gestió no deixin d’evolucionar en la manera d’estructurar el treball i que
avui dia es basin en metodologies més evolucionades i en diferents tipologies de programari.
En el cas de la gestió documental industrial, a més de tot l’avenç en procediments i normatives, s’ha
produït una enorme evolució en programari que dona suport al sistema de gestió documental establert i serveix com a referència a l’hora d’auditar i conservar l’empremta documental dels projectes.
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Gestió documental industrial. De què parlem?
Quan parlem de gestió documental industrial parlem de tots els procediments i polítiques aplicats a la
gestió de la documentació generada en el procés d’un projecte industrial des de la licitació fins a la finalització i la posada en marxa del projecte.
Per posar-nos en context, prendrem les dades d’un exemple començat el 2019 a l’estat de Sonora, a
Mèxic. Es tracta del complex fotovoltaic Puerto Libertad, el de més capacitat quant a producció d’energia
fotovoltaica del país (406.4 MWp).
Per entendre la complexitat del context d’aquest projecte, hem de tenir en compte que per dur-se a
terme es va necessitar la participació d’entre 500 professionals, en els mesos de menys impacte, i fins
a 1.300, els mesos de més impacte en l’execució de l’obra. Aquests professionals hi participaven des de
diferents països, cosa que implica una certa complexitat no solament en matèria de gestió, sinó també en
qüestions logístiques i de funcionament en diferents fusos horaris de l’equip de treball.
En aquest tipus de projectes que es desenvolupen en un espai temporal al voltant de vint-i-quatre mesos,
s’hi suma la generació de més de 50.000 documents per a centenars de persones que hi participen en
diferents estadis del cicle de vida dels documents en aquest mateix espai temporal:
√√ Dissenyant documents
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√√ Revisant documents
√√ Aprovant documents
√√ Lliurant documents
√√ Utilitzant documents finals per a la construcció
√√ Altres funcions
Què aconseguim si tenim un sistema de gestió documental ben estructurat en un projecte industrial?
Fonamentalment, disposar de procediments estàndard que empraran centenars de persones que han de
treballar sobre el mateix projecte.
Amb això, cada component de l’equip coneixerà, en unir-se al projecte, algunes qüestions bàsiques, per
exemple:
1. Com anomenar el document abans de la seva concepció.
2. On s’ha d’ubicar el document en el programari implantat per a la gestió documental del projecte.
3. Quines persones poden accedir al document (cosa que proporciona una alta seguretat pel que fa
a l’accés als documents).
4. En quin procés de treball ha de ser inclòs el document per a la seva revisió, aprovació, construcció
o lliurament.
5. A qui cal que arribi el document.
6. La data de lliurament dels documents, etc.
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El fet que centenars de persones disposin d’aquestes directrius de partida fa que els equips de treball
siguin eficients i que els projectes industrials siguin lliurats dins el termini i en la forma escaient. Fins i tot
en el cas que hi hagi retards o sorgeixin inconvenients en el desenvolupament del projecte, es pot saber
on es troba la problemàtica, posar-hi solució i, sobretot, documentar-la.
Quan parlem de gestió documental industrial, no podem oblidar-nos de parlar de la particularitat dels
seus processos, que comencen en una primera fase anomenada FEL (front end loading)1, fase en què es
gestionen els estudis de viabilitat dels projectes, l’enginyeria conceptual i bàsica i en què s’estableix un
pressupost de partida a més dels costos i la planificació que serà la línia de base del projecte.
Hi ha una segona fase d’implementació del projecte en què es desenvoluparan l’enginyeria de detall, els
processos de compres, la construcció i les etapes finals d’assegurament i posada en marxa del projecte,
com podem veure a la imatge següent:
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Fases de projecte industrial. Font: elaboració pròpia.

Tampoc no podem oblidar una altra clau pel que fa al sistema de gestió documental: el sistema de codificació de documents.
Es tracta d’un conjunt de codis que, mitjançant una sèrie de regles establertes, fan possible la identificació d’un document de manera inequívoca.
Històricament, s’ha seguit una evolució en la manera d’establir el sistema de codificació de documents
en projectes industrials. Malgrat que no existeix un sistema de codificació estàndard (com sí que existeix en biblioteconomia mitjançant la CDU), hi ha un consens entre les empreses del sector per establir
les regles que defineixen la nomenclatura dels documents.
El 1970, s’estableix a Alemanya un sistema de codificació de documents tècnics denominat KKS, el significat del qual és kraftwerk kennzeichen system o sistema de designació de centrals de generació.
El codi KKS serveix per identificar, sense cap equívoc, els sistemes de les plantes industrials, els seus
components i els equips en qualsevol mena de central de generació d’energia. 
1 La fase de front end loading és la fase de més càrrega al començament del projecte.
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El codi KKS té l’estructura següent: 
12YC-N-AAA-T1T2T3-EEEEERRRRR-NNN
En què les claus tenen el significat següent:
√√ 12YC és el codi del projecte.
√√ N és la clau de la unitat o sistema a què pertany: parc exterior, sistemes d’equip, etc.
√√ AAA és la clau del grup principal a què pertany: sistemes d’instrumentació i control, sistema de
xarxa elèctrica, etc.
√√ T1 és la clau d’identificació de l’especialitat o la disciplina: enginyeria elèctrica, logística, etc.
√√ T2 i T3 són les claus que identifiquen el tipus de document i l’activitat: acta de reunió, càlcul,
anàlisi, plànol, etc.
√√ EEEEERRRRR són les claus d’identificació d’emissors que generen el document.
√√ NNN és un número seqüencial.
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Aquest sistema de codificació va ser àmpliament acceptat i explotat per les empreses de l’àmbit industrial
relacionades amb el sector de l’oil & gas2 principalment.
La tendència a la dècada de 1970 i anys posteriors va ser la gestió, únicament, de la documentació tècnica i no de la resta de documentació que formava part del projecte com és la documentació administrativa
o la legal.
Per això, des de les empreses i els projectes d’àmbit anglosaxó s’estableix un nou estàndard capaç d’englobar no solament la documentació tècnica, sinó tota la que conté el projecte en el seu conjunt.
Aquesta nova tipologia de codi es basa en l’estructura del codi KKS i disposa l’esquema següent:
AAAAAA-BBB-CCCC-DDD-EEEE_Rev 00. Nom descriptiu.
en què les claus tenen el significat següent:
• Codi del projecte (AAAAAA)
Un element alfanumèric que identifica el projecte. 
• Zona (BBB)
Codi alfanumèric que identifica la situació física de l’obra a què es refereix el document (camp solar,
zona de turbina, etc.).
• Departament que l’elabora (CCCC)
Es tracta d’identificar l’especialitat que ha elaborat el document dins de l’organització, com ara el
departament de qualitat, el d’enginyeria mecànica, el financer, etc.
• Tipus de document (DDD)
És el codi establert per a la classificació de documents diferents que es faran servir en el projecte,
per exemple un procediment, un manual, un plànol, etc. 
2 Oil & gas: petroli i gas.
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• Emissor (EEEE)
Aquest codi identifica l’empresa que elabora el document.
• Revisió (Rev. XX)
És un camp fonamental per indicar-nos si el document és l’actualitzat, és antic, és un esborrany,
etc. En cada projecte s’ha d’establir a què correspon cada numeració.
• Nom descriptiu
Es tracta del títol que consta i defineix el contingut del document, per exemple «Planificació del
complex fotovoltaic Puerto Libertad».
Una nova evolució pel que fa a la codificació de documents sorgeix el 2021 amb la publicació a Espanya
del document Manual de nomenclatura de documentos al utilizar BIM, publicat per tècnics especialistes
del sector BIM (building information modelling), que marca una altra nova referència pel que fa a la codificació de documentació.
L’exemple de codi de codificació de document en entorn BIM és el següent:
NDB-BSSP-E01-ZZZ-M3D-EST-001-aaaaaaaBBBBBB-S1-0100
en què les claus tenen el significat següent:
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• NDB: codi del projecte.
• BSSP: organització creadora del document.
• E01: volum o sistema, agrupacions o àrees en què es fragmenta el projecte.
• ZZZ: nivell o localització dins d’un volum o sistema.
• M3D: tipologia de document.
• EST: departament o àrea a què correspon el document.
• 001: enumeració de parts.
• aaaaBBBB: descripció del contingut del document.
• S1: estat en què es troba el document.
• 0100: revisió del document.
Aquest tipus de codificacions fan que el nom del document sigui molt autoexplicatiu, ja que ens enfrontem a projectes en què es manegen milers de documents que han de ser controlats en cada fase del seu
cicle de vida i estan subjectes a un flux de treball en què els períodes de treball són molt breus.
Hi ha una gran incoherència pel que fa a la gestió documental en l’entorn industrial i és que tot i seguir
una metodologia molt eficient pel que fa a la nomenclatura de documents, no existeixen, per exemple,
quadres de classificació estandarditzats ni regles definides per a cada paràmetre de les codificacions, els
estats documentals o els fluxos de treball. Això passa per estar tan deslligat el coneixement industrial de
la suma del coneixement que prové del món de la biblioteconomia i la documentació.
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Si ens fixem en quines són les indústries amb més implantació de sistemes de gestió de documentació
industrial i la figura del document controller com a professional, veurem que principalment són les indústries de construcció, oil&gas i minera.
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Nota: Industries with the most entries3. Gràfic publicat a l’informe de Consepsys «2021 Consepsys DC Salary Survey Report_rev01» amb dades de
desembre del 2020 a març del 2021.

3 Industries with the most entries: indústries amb més participació en l’enquesta.
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La figura del document controller: nova oportunitat professional
En aquest complex context empresarial sorgeix la figura del document controller. Aquest perfil professional, que majoritàriament trobem en l’entorn industrial, té com a responsabilitat principal el control
dels documents necessaris per al desenvolupament d’un projecte des de la seva concepció, el disseny i la
construcció, i fins a la posada en marxa.
Un document controller té la responsabilitat de gestionar la documentació d’un projecte o d’una organització des d’abans que la documentació neix fins a l’arxivament o l’explotació com a dades o coneixement, i de vetllar pel compliment de la normativa aplicada a l’empresa o al projecte en matèria de gestió
documental.
La seva figura és important perquè és la persona destinada a un projecte o organització amb la missió
d’aplicar polítiques, procediments i normatives relatives a la gestió documental.
En l’àmbit professional del document controller hi ha una carrera professional que engloba els perfils següents:
• Junior document controller
• Senior document controller
• Document control lead4

41

• Document control manager5
Junior document controller
Es tracta del primer pas en l’evolució d’aquest perfil professional.Aquest perfil júnior no té experiència en el sector o és molt limitada en el temps. Normalment, està vinculat a un projecte industrial
concret i dona suport als següents perfils en l’escala professional: document controller senior o document control lead.
Algunes de les funcions més bàsiques que desenvolupa són:
• Gestió d’informes relatius a l’estatus documental del projecte.
• Gestió i seguiment de la llista de documents de projecte.
• Distribució de documents.

Senior document controller
És el segon pas en l’evolució d’aquest perfil professional.Té més experiència, de dos anys per projecte.
També sol estar vinculat únicament a un projecte i les seves funcions bàsiques solen ser:
• Gestió d’informes relatius a l’estatus documental del projecte.
• Gestió i seguiment de la llista de documents del projecte.
4 Document control lead: líder de control documental.
5 Document control manager: gerent de control documental.
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• Relació amb subcontractistes.
• Distribució de documents.
• Millora del maneig de procediments i aplicacions.
• Informa el document control lead.
Document control lead
Aquest és el tercer pas en l’evolució del perfil professional del document controller.Té àmplia experiència
no solament en temps (més de tres anys), sinó en les diverses tipologies de projecte amb les diferents
complexitats. 
Sol estar vinculat a diversos projectes depenent de la seva magnitud, i els supervisa.
Algunes de les funcions més destacades d’aquesta posició professional són:
• Coordina els grups del document controller (júnior i sènior) dels projectes.
• Disposa de permís d’administrador a les aplicacions de suport al sistema de gestió documental.
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• És responsable de vetllar pel compliment del sistema de gestió documental en cada projecte.
• Informa el document control manager.
Document control manager
És l’últim pas en l’evolució del perfil professional.Té àmplia experiència no solament en anys de participació en projectes, sinó també en les diferents tipologies de projectes, a més d’experiència internacional. 
Té coneixements de gestió d’equips no solament a escala de projecte sinó també de corporació.És la persona responsable de la supervisió dels projectes en l’àmbit de la gestió.Té permisos d’administrador a les
aplicacions que donen suport al sistema de gestió documental, a més de ser qui implementa els sistemes
de gestió documental o en modifica els procediments.També és la persona responsable de vetllar pel
compliment de l’SGD (sistema de gestió documental) en cada projecte i a l’empresa, i d’informar la direcció o àrea a què pertanyi el departament de gestió documental.
Pel que fa a la figura del document controller com a perfil professional, resulta imprescindible en el sector
de l’enginyeria i la construcció a partir de la dècada dels anys noranta en les grans construccions de sector
de l’oil & gas.
 quest perfil professional tan rellevant en els projectes industrials prové de les empreses del sector de
A
l’enginyeria i la construcció d’àmbit anglosaxó. És una figura amb una gran implantació des de la dècada
del 1990.
Actualment, els principals països d’implantació, segons l’informe «2021 Consepsys DC Salary Survey Report_rev01», publicat per Consepsys i relatiu a dades recollides des del desembre del 2020 fins al març del
2021, són Regne Unit, Estats Units, Austràlia, Nigèria i Canadà, tal com es pot veure en el gràfic següent:
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Countries with the most entries
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Nota: Countries with the most entries6. Gràfic procedent de l’informe «2021 Consepsys DC Salary Survey Report_rev01» amb dades del desembre
del 2020 al març del 2021.

A Espanya, aquest perfil professional també és conegut dins de les empreses d’enginyeria i construcció,
tot i que aquests llocs de treball no sempre han estat ocupats per personal expert en documentació,
sinó més aviat per perfils tècnics o administratius, responsables de qualitat i enginyers d’organització industrial.

Canvi de paradigma respecte a l’arxiu:
del naixement del document a la seva explotació
Què canvia en un sistema de gestió documental industrial respecte a la gestió d’un fitxer? El focus sobre el cicle de vida dels documents.
Mentre que en un model de fitxer l’estat final del document és l’objectiu, en un sistema de gestió documental industrial el focus se situa fins i tot abans que es generi el document. Abans que un document
neixi, el sistema de gestió documental industrial ja determina com s’haurà d’anomenar el document,
on s’haurà d’ubicar, qui hi podrà accedir, quin flux de treball haurà de seguir fins que sigui necessari en
la fase de construcció de la planta o en el manteniment posterior, etc.
Quan un document industrial, per exemple un plànol, un full de dades o una planificació, arriba al
moment d’arxivament, és quan la planta industrial ja s’ha construït i, per tant, s’ha acabat la missió
d’aquest document.
En el moment d’arxivament, és a dir, al final del cicle de vida d’aquest document, aquest passarà a
formar part d’un altre procés empresarial molt diferent d’aquell per al qual es va concebre: gestió del
coneixement o reaprofitament com a dades.

6 Countries with the most entries: països amb més participació en l’enquesta.
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Cicle de vida de document industrial. Font: elaboració pròpia.

Dades a xarxes socials professionals: Linkedin
44

La xarxa social per excel·lència per a la promoció d’aquest perfil professional és, sens dubte, LinkedIn.
Una xarxa social global, font de talent en aquesta matèria, per a les empreses que busquen aquest tipus
de professional principalment a les empreses de l’àmbit anglosaxó.
Diàriament, es poden trobar al voltant de 40.000 llocs professionals en empreses i projectes industrials
arreu del món, com es comprova a la imatge següent:

46.891 resultats de llocs de treball com a document controller amb data 30/12/2021.
Font: LinkedIn.
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El sector dels document controllers ha aprofitat aquesta plataforma per donar visibilitat a aquesta professió i per intentar disposar de certa organització en què no solament poder trobar nous llocs de treball, sinó també adquirir el coneixement que fins fa pocs mesos era impossible en escoles, universitats o
col·legis professionals concretament a Espanya.
Quan s’analitzen les ofertes de treball, es pot comprovar com s’allunyen les empreses de les universitats
o dels col·legis professionals. En el cas de les empreses, sol·liciten per a llocs de treball (que, evidentment, haurien d’estar ocupats per professionals de la gestió documental) professionals molt variats, des
de perfils administratius fins a enginyers. Pel que fa a les universitats especialitzades a formar professionals de la gestió documental, no n’hi ha ni una de sola en què en els graus, els postgraus o els màsters
facin un sol esment a aquest perfil professional relacionat amb la gestió documental.
Què genera aquest buit? Una evident degradació de la professió a Espanya i una limitació professional
molt enriquidora per als professionals de la gestió documental.
Tenint en compte la important projecció que té aquest perfil a les empreses de l’entorn industrial i cada
cop més en tota mena d’empreses pel gran volum de documentació, processos associats i dades que
generen, seria molt recomanable invertir en la visibilitat d’aquest perfil professional.

Futur de la gestió documental industrial
a les empreses d’enginyeria i construcció

45

Cada cop més, a les empreses es generen centenars de documents cada dia. Per això, cal tenir un control sobre la documentació no solament per qüestions d’eficiència sinó també per qüestions de traçabilitat legal i per disposar d’una gran font de dades com més estructurada millor per poder explotar-les i
fomentar l’optimització dels processos i les decisions empresarials.
Per a tota aquesta gestió cal disposar dels mitjans tecnològics adequats en relació amb el programari,
la connectivitat i la seguretat de la informació a les empreses, però no solament això. Perquè a més
d’un equip humà tecnològic que sigui responsable del disseny i el desenvolupament d’aplicacions, de la
seguretat, del suport a l’usuari, etc., són necessaris els perfils funcionals i de control que serveixen de
mediadors entre els empleats d’una companyia, els processos relacionats amb la documentació i la intermediació amb els perfils tecnològics per a la implementació de polítiques de gestió documental, com
a base de la transformació digital i les polítiques de dades a les companyies, és a dir, perfils especialitzats
que provenen de l’àmbit de la gestió documental com a disciplina professional.
A Espanya, les grans empreses de l’entorn de l’enginyeria i construcció, com són Acciona, Técnicas Reunidas, Repsol o Sacyr, fa dècades que saben la importància que tenen aquests equips, i dins del seu
organigrama tenen departaments que gestionen principalment la documentació que generen els seus
projectes.
Encara que hi ha una gran demanda d’aquests perfils arreu del món, no hi ha una correspondència de
professionals preparats acadèmicament per a la posició que es demana, cosa que fa que siguin altres
perfils professionals els que ocupen aquests llocs de treball dins de les empreses.
El futur de la gestió documental industrial, la seva evolució i la seva consolidació requereixen que des de
l’entorn acadèmic es doti d’eines i recursos els professionals de la gestió documental que vulguin optar
per aquesta àrea de la professió i establir aliances amb les empreses del sector per promocionar aquests
professionals tan necessaris a la indústria.

DOSSIER CENTRAL
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BIBLIOGRAFIA

46

Acciona Business As Unusual. Planta fotovoltaica
Puerto Libertad. <https://www.acciona.com/es/
proyectos/planta-fotovoltaica-puerto-libertad/?_
adin=0183579827> [Consulta: 2021].

Organization and digitization of information about
buildings and civil engineering works, including building
information modelling (BIM). <https://www.iso.org/
committee/49180.html>. [Consulta: gener, 2021].

Acciona Experience. Cómo se construye una planta
fotovoltaica. https://experience.acciona.com/es/energias-renovables/como-construye-planta-fotovoltaica-tiempo-record/?_adin=02021864894> [Consulta: 2021].

Linkedin.<https://www.linkedin.com/jobs/search/?geoId=92000000&keywords=document%20controller&location=Todo%20el%20mundo>. [Consulta: 2021].

Bolívar, Inés; Calvo, Javier; Candelario, Alonso; Cerdán, Alberto; Chaur, Julián; García Montesinos, Javier;
González, Ignacio; Jesús de, Iván; Jiménez Abós, Pilar;
Liébana, Oscar; López de Bustos, María; Morea, Miguel;
Nogués, José Emilio; Romero, Enrique; Saenz, Manuel;
Sánchez, Evelio. Manual de nomenclatura de documentos
al utilizar BIM. 2021.
Consepsys. The Document Control Professionals. «Document Controller: A Career Roadmap».
(2017).<https://www.consepsys.com/2017/04/19/
becoming-a-document-controller-a-career-roadmap/>.
[Consulta: 2021].
Cortina Gómez, Juan. Diseño e implantación de un Gestor
Documental en un proyecto de ingeniería en el sector
energético. Universidad Carlos III de Madrid, 2009. ISO.
ISO/TC 59/SC 13.

LLIGALL 45

Structuralia. Programa superior en proyecto de construcción de infraestructuras e instalaciones de líneas
ferroviarias. 2017.
Verdugo Sanz, Vanesa. «Gestión Documental aplicado
a plantas industriales. Documento de trabajo nº 5».
Sedic, 2017. <https://www.sedic.es/wp-content/
uploads/2019/06/Gestion-Documental-aplicada-a-plantas-industriales.pdf>

47

