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2. OBJECTIUS I ABAST 

L’objectiu d’aquesta tesina és valorar la importància dels principals paràmetres 
que incideixen en la qualitat d’un projecte d’urbanització, assignant-ne  un pes específic 
a cadascun, per posteriorment avaluar quantitativament la qualitat global dels projectes 
d’urbanització, a partir dels pesos d’aquests paràmetres, i obtenir així l’índex de qualitat 
del projecte. 

Per tal d’aconseguir-ho, és necessari d’una banda definir el mecanisme per a 
desenvolupar el sistema de valoració d’aquests paràmetres, basat en l’anàlisi multicriteri 
que estableix el mètode Delphi, i d’una altra definir el sistema per fer l’avaluació 
quantitativa de la qualitat global d’un projecte d’urbanització. 

Un altre dels objectius, és el de servir com a referència bibliogràfica per aquells 
treballs que vulguin desenvolupar o millorar aquesta metodologia d’avaluació, ja que 
com s’ha comentat anteriorment, no existeix documentació al respecte, sent aquestes 
tesines precursores en aquest àmbit d’actuació. 

Tot i que ja ha quedat suficientment especificat que l’abast d’aquesta tesina són 
els projectes d’urbanització, és interessant indicar que, amb l’existència de tres tesines 
relacionades amb el tema de la qualitat de projectes d’enginyeria civil, el tutor té com a 
objectiu global aconseguir que aquests treballs puguin ser aplicats de forma 
generalitzada a qualsevol tipologia de projectes. 

A continuació s’indiquen els diferents objectius parcials que s’han de completat 
al llarg de la realització de la tesina: 

 Elaborar un llistat de paràmetres amb les principals característiques dels 
projectes d’urbanització, des del punt de vista de la qualitat; aquest llistat 
servirà de base de treball per a la resta d’etapes de desenvolupament. 

 Adaptar aquest llistat en format de qüestionari, que serveixi per realitzar 
les consultes als experts de l’àmbit dels projectes d’urbanització, ja sigui 
a la fase de concepció, redacció i disseny de projectes, a la direcció 
facultativa, a l’assistència tècnica ó a la fase d’execució. 

 Realitzar les consultes d’opinió a aquests experts en projectes 
d’urbanització, per tal d’avaluar de la forma més objectiva possible la 
importància de cadascun dels paràmetres seleccionats, que s’utilitzaran 
més endavant per a l’avaluació quantitativa de la qualitat dels projectes 
d’urbanització. 
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 Indicar les funcions estadístiques a utilitzar per estudiar i sintetitzar de 
manera objectiva l’opinió recollida de tots els experts, i obtenir els valors 
més representatius de cadascun dels pesos específics dels paràmetres, i la 
dispersió en les respostes. 

 Representar el llistat de paràmetres i els pesos específics corresponents 
en fulls que permetin l’avaluació quantitativa de la qualitat dels projectes 
d’urbanització.  

 Aplicar aquest sistema d’avaluació quantitativa de la qualitat dels 
projectes d’urbanització a un projecte real, i obtenir l’índex de qualitat 
del projecte avaluat. 

 Un cop finalitzats tots els treballs descrits i en funció dels resultats 
obtinguts, tant en l’obtenció dels pesos específics dels paràmetres, com 
en la definició del sistema d’avaluació quantitativa de la qualitat dels 
projectes d’urbanització, com en l’aplicació d’aquest sistema a un cas 
real, extreure’n les conclusions més interessants i proposar actuacions 
alternatives, si s’escau. 

 Al llarg de la realització de les diferents fases de la tesina, resoldre els 
problemes que van apareixent, incorporar els suggeriments i/o 
aclariments del tutor i recollir els comentaris més importants que aporten 
els experts.  

Entre tots aquests punts, és important remarcar la transcendència de l’elaboració 
del llistat del paràmetres, on es determinen, conjuntament amb el tutor, quin són aquells 
elements que contribueixen de forma més significativa en la qualitat dels Projectes 
d’Urbanització. 

Aquesta fase del treball, donat que és la primera, adquireix una major 
importància, tot i que donat que el sistema és obert, es pot anar completant afegint nous 
paràmetres al llarg no només de la realització d’aquesta tesina, sinó també en futures 
revisions i estudis. 

Un altre punt important que cal destacar, donada la seva complexitat, ha estat 
l’estudi dels casos en que la dispersió de les respostes dels experts és elevada, ja que 
s’ha d’intentar mantenir la màxima l’objectivitat, que és una de les característiques més 
difícils d’assolir, i a la vegada aconseguir que el pes específic final tingui les màximes 
garanties. Al capítol 5 “Elaboració”, s’explica amb detall com s’actua per determinar els 
pesos específics d’aquests paràmetres.    
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Síntesi dels OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquesta tesina és obtenir els pesos específics dels principals 
paràmetres que incideixen en la qualitat d’un projecte d’urbanització, mitjançant un 
mecanisme de valoració basat en el mètode Delphi, per posteriorment poder calcular 
l’índex de qualitat dels projectes d’urbanització, a partir d’un sistema d’avaluació 
quantitativa de la qualitat global dels projectes. 

Els objectius parcials que s’han de completar per assolir l’objectiu principal són 
els següents: elaborar un llistat amb tots els paràmetres; adaptar aquest llistat a un 
format de qüestionari, per poder recollir l’opinió d’experts en l’àmbit de projectes 
d’urbanització; analitzar les millors funcions estadístiques que permetin sintetitzar els 
resultats de la consulta. 




