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4. METODOLOGIA 

En aquest capítol es defineix la metodologia a utilitzar, amb la intenció de donar 
una idea global dels treballs que es duran a terme, que tenen per finalitat assolir els 
objectius descrits al capítol corresponent. 

Tots aquests treballs es desenvoluparan i explicaran d’una forma més extensa i 
detallada al capítol 5 “Elaboració”. 

4.1. INTRODUCCIÓ. ADAPTACIÓ DEL MÈTODE DELPHI 

L’aplicació del sistema d’avaluació de la qualitat dels projectes que es proposa 
en la present tesina, es posa en pràctica amb l’ús d’un model de full, que permet fer 
aquesta valoració a partir d’uns paràmetres, que incideixen en la qualitat dels projectes 
d’urbanització, i del seu pes específic. 

Al capítol 6 “Resultats”, s’adjunten aquests fulls que serviran per a l’avaluació 
quantitativa de la qualitat dels projectes d’urbanització. 

El procés per arribar a configurar aquest model de full, és a dir definir quins 
paràmetres intervindran i quins seran els seus pesos específics, és una adaptació del 
mètode Delphi. 

Actualment aquest mètode s’utilitza, dins l’àmbit dels projectes d’enginyeria 
civil, per a realitzar l’anàlisi multicriteri en la selecció de la solució òptima dins l’estudi 
d’alternatives d’un projecte.  

A continuació i com a introducció del que ha estat la base d’aquest sistema 
d’avaluació de la qualitat de projectes, es donen a conèixer de forma resumida la 
filosofia del mètode Delphi, les seves característiques i les fases per a la seva aplicació. 

El Mètode Delphi 

Per situar el Mètode Delphi dins d’un context genèric s’ha d’indicar que 
es tracta d’un mètode de prospectiva, i més concretament un mètode d’experts. 

Els mètodes de prospectiva són aquells que estudien el futur en allò que 
es refereix a l’evolució dels factors de l’entorn tecno-socio-econòmic, i les 
interaccions entre aquests factors. 
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Dins dels mètodes generals de prospectiva, en podem destacar els següents: 

• Mètode d’experts: Es basen en la consulta a persones que tenen grans 
coneixements sobre l’entorn objecte de l’estudi. Aquestes persones 
exposen les seves idees i finalment es redacta un informe on 
s’indiquen quines són, en la seva opinió, les possibles alternatives 
que es tindran en el futur. 

• Mètodes extrapolatius: En aquest mètode es projecten cap al futur les 
dades d’evolució que es tenen del passat. Per fer-ho es recopila la 
informació històrica disponible i es busquen possibles o cicles 
evolutius. Aquests ens donaran els possibles entorns futurs. 

• Mètodes de correlació: En aquests s’intenta veure quins factors es 
troben implicats en un desenvolupament i en quin grau influeixen. 
Tenint això present es determina quina és la possible línia evolutiva 
que seguiran tots aquests factors.   

Si ens centrem en les mètodes d’experts, que utilitzen com a font 
d’informació un grup de persones a qui es suposa un coneixement elevat de la 
matèria a tractar, cal indicar s’acostumen a utilitzar quan es dona alguna de les 
següents condicions: 

• No existeixen dades històriques amb les que poder treballar. Un cas 
típic és la previsió d’implantació de noves tecnologies. 

• L’impacte dels factors externs té més influència a l’evolució que el 
dels interns. 

• Les consideracions ètiques o morals dominen per sobre de les 
econòmiques i tecnològiques en un procés evolutiu.     

Els avantatges que presenten aquests mètodes són: 

• La informació disponible està sempre més contrastada que la que 
disposa el participant més preparat, és a dir que la de l’expert amb 
més coneixement sobre el tema. Aquesta informació està basada en la 
idea que molts caps són millors que un de sol. 
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• El nombre de factors considerats per un grup és més gran que el que 
podria avaluar una sola persona. Cada expert podrà aportar a la 
discussió general la idea que té sobre el tema debatut dins la seva àrea 
de coneixement. 

Aquests mètodes també presenten inconvenients, com són: 

• La desinformació que presenta el grup és com a mínim tan gran com 
la que presenta cada individu aïllat. Es suposa que la falta 
d’informació d’uns participants és soluciona amb la que aporten 
d’altres, encara que això no es pot assegurar. 

• La pressió social que el grup exerceix sobre els seus participants pot 
provocar acords amb la majoria, encara que l’opinió d’aquesta sigui 
errònia. Així un expert pot renunciar a la defensa de la seva opinió 
davant la persistència del grup a refusar-la.  

• El grup fa de la seva supervivència una finalitat. Això provoca una 
tendència a aconseguir un acord en lloc de produir una bona previsió. 

• En aquests grups hi ha ocasions en que l’argument que triomfa és el 
més citat i no el més vàlid. 

• Aquest grups són vulnerables a la posició i personalitat d’alguns dels 
individus. Una persona amb dots de comunicador pot convèncer a la 
resta d’individus, encara que la seva opinió no sigui la més encertada. 
Aquesta situació es pot donar també quan un dels experts ocupa un 
alt càrrec en l’organització, ja que els seus subordinats no rebatran els 
seus arguments amb força. 

• Pot existir un tret comú a tots els participants, en funció de la seva 
procedència o la seva cultura, que donaria lloc a la no aparició al 
debat d’aspectes influents a l’evolució. Aquest problema s’acostuma 
a solucionar amb una correcta elecció dels participants. 

El Mètode Delphi pretén extraure i maximitzar els avantatges que 
presenten els mètodes basats en grups d’experts i minimitzar els seus 
inconvenients. 

Es tracta d’un mètode elaborat a mitjans del segle XX per Olaf Hermer, 
directiu de la Rand Corporation (Santa Mònica – Califòrnia). 
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El seu nom prové de l’Oracle de Delphos, que es trobava en un temple de 
l’Antiga Grècia situat a les vessants del cim Parnàs. Els qui volien saber sobre el 
seu futur anaven al temple amb una ofrena i feien les seves preguntes al Deu 
mitjançant una sacerdotessa anomenada Pitia. 

Després d’un ritus de purificació la sacerdotessa respirava les 
emanacions volcàniques existents al subsòl del temple i donava les seves 
respostes. Malgrat l’ambigüitat de les respostes que s’obtenien, l’oracle de 
Delphos era e que tenia una millor reputació gràcies a la certesa de les seves 
prediccions.   

El mètode, tal i com el coneixem actualment, consisteix en interrogar 
individualment, mitjançant una sèrie de qüestionaris, un conjunt d’experts 
seleccionats en funció de la seva professió, cultura o càrrec, amb l’objectiu 
d’identificar escenaris futurs en els temes d’interès. 

Pel seu desenvolupament, el Mètode Delphi presenta les següents 
característiques fonamentals: 

 Anonimat: Durant un Delphi cap expert coneix la identitat dels altres 
que composen el grup de debat. Això respon a una sèrie d’aspectes 
positius, com són: 

o Impedeix la possibilitat que un membre del grup sigui influenciat 
per la reputació d’un altre dels membres o pel pes que suposa 
oposar-se a la majoria. La única influència possible és la de la 
congruència dels arguments. 

o Permet que un membre pugui canviar les seves opinions sense 
que això suposi una pèrdua d’imatge. 

o L’expert pot defensar els seus arguments amb la tranquilitat que 
dona saber que cas que siguin erronis, la seva equivocació no serà 
coneguda pels altres experts. 

 Iteració i realimentació controlada: La iteració s’aconsegueix al 
presentar varies vegades el mateix qüestionari. Com a més es van 
presentant els resultats obtinguts amb els qüestionaris anteriors, 
s’aconsegueix que els experts vagin coneixent els diferents punts de vista 
i puguin anar modificant la seva opinió si els arguments presentats li 
semblen més apropiats que els seus. 
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 Heterogeneïtat: Poden participar experts de diferents branques de 
l’activitat sobre les mateixes bases o “regles del joc”. 

 Resposta del grup en forma estadística: La informació es recull 
mitjançant un qüestionari, l’anàlisi del qual permet conèixer la resposta 
estadística, és a dir que encara que el qüestionari tingui un caràcter 
qualitatiu es realitza una medició quantitativa del resultat. S’obté així una 
resposta majoritària del grup i el grau de consens o dispersió que existeix 
en la resposta. 

Durant la realització d’un Delphi es fa servir una terminologia específica: 

• Circulació: És cadascun dels successius qüestionaris que es presenta 
al grup d’experts 

• Qüestionari: És el document que s’envia als experts. No és només un 
document que conté una llista de pregunta, sinó que és el document 
amb el que s’aconsegueix que els experts interactuin, ja que se’ls 
presentaran els resultats d’anteriors circulacions. 

• Plafó: És el conjunt d’experts que forma part del Delphi 

• Moderador: És la persona responsable de recollir les respostes del 
plafó i preparar els qüestionaris.  

Abans d’iniciar un Delphi es realitzen un sèrie de tasques prèvies, que són:  

• Delimitar el context i l’horitzó temporal en el que es desitja realitzar 
la previsió sobre el tema d’estudi. 

• Seleccionar el plafó d’experts i aconseguir el seu compromís de 
col·laboració. Les persones que siguin escollides no només han de ser 
grans coneixedores del tema sobre el qual es realitza l’estudi, sinó 
que han de presentar una pluralitat als seus plantejaments. Aquesta 
pluralitat ha d’evitar l’aparició de talls en la informació disponible al 
plafó. 

• Explicar als experts en que consisteix el mètode. Amb això es pretén 
aconseguir l’obtenció de previsions fiables, doncs els experts 
coneixeran en tot moment quin és l’objectiu de cadascun dels 
processos que requereix la metodologia. 
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Un cop definits tots aquests conceptes i tasques prèvies, s’està en 
disposició de indicar quins són els principals passos a seguir del Mètode Delphi: 

1. Enviar el qüestionari en una primera ronda a tots els experts en el tema 
per a que emetin les seves opinions 

2. Analitzar les respostes rebudes i enviar una segona ronda del qüestionari 
on s’inclou la informació recollida a la primera ronda. S’envia així el 
percentatge de respostes rebudes per a que l’expert pugui revaluar la 
seva opinió al conèixer el que opinen la resta de membres del grup.  

3.  Aquesta informació es tracta estadísticament i es presenten els resultats 
al plafó d’experts pel seu anàlisi i elaboració de les conclusions de 
l’estudi. 

 

El principal motiu pel qual s’ha escollit aquest mètode és el fet que, degut a la 
falta de documentació que parli sobre l’objectiu principal de la present tesina, que és 
l’avaluació quantitativa de la qualitat dels projectes d’urbanització, l’opinió de 
professionals experts en aquest àmbit es considera imprescindible per aconseguir 
resultats amb una credibilitat i un grau de confiança suficients, que permetin que 
l’estudi tingui la solidesa necessària.  

Les característiques del Mètode Delphi que es volen aprofitar, agafant-lo com a 
base per a desenvolupar un sistema d’avaluació de la qualitat de projectes, són les que 
s’indiquen a continuació: 

 Obert: aquest sistema té la capacitat d’incloure tots aquells indicadors 
que es considerin necessaris. 

 Intel·ligible: és fàcil d’entendre i per tant també permet que sigui fàcil 
d’aplicar. Qualsevol persona que hagi de treballar amb el sistema ha de 
poder comprendre el seu funcionament sense grans dificultats. 

 Senzill: en el sistema no hi ha fórmules complexes, ni aspectes que 
puguin provocar greus confusions.  

 Precís: s’obtenen resultats numèrics, i per tant no s’admeten 
interpretacions ambigües. 
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 Creïble: doncs compte amb l’opinió de persones expertes en el tema que 
aporten la seva experiència i coneixements personals. 

 Objectiu: els resultats s’obtenen a partir d’operacions matemàtiques que 
s’apliquen seguint un procediment normalitzat a fi de minimitzar la 
subjectivitat. 

El procés de treball proposat en aquesta tesina, tot i prendre el Mètode Delphi 
com a model, ha d’incloure les modificacions necessàries per tal d’adaptar-se la 
problemàtica concreta i específica de l’àmbit dels projectes d’enginyeria civil. 

La seqüència de treballs que s’ha seguit per arribar a obtenir els pesos específics 
dels paràmetres és la següent: 

1. Elaborar un llistat de paràmetres que siguin indicadors de la qualitat dels 
projectes d’urbanització. 

2. Preparar un qüestionari, a partir d’aquests paràmetres definits, que sigui 
obert, intel·ligible i senzill. 

3. Definir el grup d’experts que participarà en l’estudi, valorant el 
qüestionari i aportant les seves opinions i coneixements. 

4. Realitzar la consulta d’opinió dels experts a partir dels qüestionaris 

5. Definir un tractament estadístic que permeti obtenir el valor que més 
s’ajusti a l’opinió global dels experts, amb les màximes garanties. 

6. Obtenir els pesos específics del paràmetres. Analitzar els resultats 
obtinguts. 

Les principals diferències que trobem respecte el Mètode Delphi, s’indiquen a 
continuació, justificades i explicant-ne els motius. També s’analitzen les conseqüències 
que poden comportar aquestes diferències a l’hora d’obtenir els resultats: 

• El mètode que volem utilitzar, no és en cap cas un mètode prospectiu, ja que no 
pretén preveure esdeveniments ni identificar escenaris futurs, sinó que el que 
pretén és determinar el pes específic d’uns paràmetres prèviament definits, que 
incideixen directament a l’hora de quantificar la qualitat global d’un projecte 
d’urbanització. Malgrat no ser un cas de predicció futura, i com ja s’ha comentat 
anteriorment, es considera que la consulta a experts de l’àmbit de l’estudi, és la 
característica fonamental per donar credibilitat i garanties al treball.   
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• Només es realitza una ronda de consultes del qüestionari al conjunt d’experts, 
essent aquest, probablement, el punt que més ens allunya de la filosofia del 
Mètode Delphi, ja que els experts no poden fer una segona valoració basada en 
el coneixement dels resultats globals de la primera ronda. La no realització 
d’una segona ronda respon a la dificultat per poder concertar dues visites amb 
cadascun del experts, dins del període de temps d’elaboració d’aquesta tesina. 
Les conseqüències que se’n deriven d’aquest fet són que en alguns paràmetres 
on la dispersió és important, una segona avaluació hagués fet possible que 
alguns dels participants haguessin adaptat la seva resposta valorant aspectes que 
no van tenir en compte durant la primera ronda de consulta. Aquells paràmetres 
on la dispersió és gran, s’han tractat de forma més acurada, com s’explica més 
endavant al capítol 5 “Elaboració”. Aquesta revisió puntual de determinats 
paràmetres afegeix un punt de subjectivitat a l’estudi, que resulta del tot 
inevitable. 

En definitiva es pot afirmar que els resultats que s’obtenen aplicant aquest 
mètode, tenen pràcticament les mateixes garanties i credibilitat que els que s’obtenen 
aplicant el Mètode Delphi tradicional.  

4.2. APLICACIÓ DEL SISTEMA D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT 
DELS PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

En aquest punt s’explica quin és el procés fins arribar a definir el sistema 
d’avaluació de la qualitat dels projectes d’urbanització. 

El propòsit d’aquest apartat és doncs mostrar quin és l’instrument d’aplicació 
d’aquest sistema d’avaluació de qualitat, per tal de veure els elements que intervenen i 
que caldrà definir. 

Els elements del full  que cal definir per a que es pugui avaluar la qualitat d’un 
projecte d’urbanització, són els següents: 

 

 Un llistat de paràmetres que siguin indicadors de la qualitat dels 
projectes d’urbanització. 

 El pes específic corresponent a cadascun dels paràmetres de qualitat 
establerts. 
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 Un full que permeti la valoració de la qualitat dels projectes 
d’urbanització a partir del llistat de paràmetres i dels seus pesos 
específics.  

L’elaboració del llistat dels paràmetres indicadors de qualitat, consisteix en 
recopilar i definir tots aquells elements que intervenen directament en l’avaluació de la 
qualitat final d’un projecte d’urbanització. 

Per a la determinació del pes específic de cadascun dels paràmetres definits al 
llistat, és necessari seguir les següents fases de treball: 

o Elaborar un qüestionari que reculli tots els paràmetres anteriorment definits. 

o Seleccionar el grup d’experts de l’àmbit de projectes d’urbanització que 
valorarà el qüestionari. 

o Fer arribar els qüestionaris als experts i recollir-los tots, degudament 
complimentats. 

o Tractar estadísticament els resultats de la consulta, i obtenir el pes específic 
representatiu de la importància que té cadascun dels paràmetres en la qualitat 
del projecte. 

Amb el llistat i els pesos específics dels paràmetres, es defineix el full per poder 
avaluar quantitativament la qualitat dels projectes d’urbanització. Finalment s’aplica 
aquest full per avaluar un projecte real. 

Al capítol 5 “Elaboració”, s’expliquen més detalladament els treballs que s’han 
realitzat per tal d’arribar a obtenir els elements que integren el full de valoració de la 
qualitat del projecte. 

En la figura 1, que s’adjunta a continuació, es mostren de forma esquemàtica 
totes aquestes activitats. 
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Figura 1. Esquema dels treballs realitzats pel desenvolupament del sistema 

d’avaluació de la qualitat dels projectes d’urbanització. 
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Síntesi de la METODOLOGIA 

 Els principals elements a l’hora de definir el model de full que permeti avaluar 
quantitativament la qualitat del projectes d’urbanització, són els següents: 

• Llistat de paràmetres amb incidència en la qualitat dels projectes d’urbanització. 

• Pesos específics d’aquest paràmetres 

La metodologia que aplicarem per obtenir aquests pesos específics és una 
adaptació del Mètode Delphi, que es basa en l’opinió d’un grup d’experts en un àmbit 
determinat. Es tracta d’aconseguir un mètode Obert, Intel·ligible, Senzill, Precís, 
Creïble i Objectiu. 

Les fases per a l’aplicació d’aquest mètode són: 

• Elaborar el llistat de paràmetres 

• Preparar un qüestionari, obert intel·ligible i senzill a partir d’aquests paràmetres 

• Definir el grup d’experts 

• Realitzar la consulta d’opinió amb els experts 

• Definir un tractament estadístic per obtenir els pesos específics del paràmetres 

Un cop tenim el llistat de paràmetres i els seus pesos, es defineix el full 
d’avaluació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




