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6. CONCLUSIONS 

Un cop finalitzats i descrits tots els treballs realitzats, amb l’objectiu de definir 
un sistema d’avaluació quantitativa de la qualitat dels projectes d’urbanització, es poden 
extraure les conclusions que s’indiquen a continuació: 

• A partir de les dades estadístiques i de la realitat existent, es fa evident la 
necessitat d’actuar en l’àmbit del control de la qualitat dels projectes 
d’enginyeria civil.  

En aquest sentit s’ha d’assenyalar que totes les actuacions que es duen a terme 
actualment, incideixen exclusivament en normalitzar el procés d’elaboració dels 
projectes, com és el cas de les normes ISO, mentre que només en alguns casos 
aïllats es realitzen revisions del disseny de projectes, però sense utilitzar cap 
mètode sistematitzat. 

• Tenint en compte aquests antecedents i amb l’objectiu de definir un sistema que 
permeti d’una forma senzilla l’avaluació quantitativa dels projectes 
d’urbanització, es defineix una metodologia i s’elaboren una sèrie treballs 
seguint aquesta línia. 

• La base per a l’aplicació d’aquest sistema és el mètode Delphi amb petites 
variacions provocades per les particularitats de l’àmbit dels projectes 
d’urbanització. Aquest mètode, es basa en l’opinió d’experts sobre el tema a 
tractar, aspecte que permet reduir el nombre de consultes a efectuar, i que per 
tant agilitza els treballs de la present tesina, alhora que fa que aquesta es pugui 
realitzar, ja que seria inviable plantejar-se una consulta nombrosa a tècnics 
experts en projectes d’urbanització, degut a problemes fonamentalment de 
disponibilitat de temps. 

• Les primeres etapes que s’assoleixen són la confecció d’un qüestionari amb els 
paràmetres que defineixen de qualitat d’un projecte d’avaluació i l’obtenció del 
pes específic d’aquests paràmetres. Al respecte, s’obtenen les següents 
conclusions: 

o El qüestionari elaborat per a la seva valoració per part dels experts, conté 
un llistat amb els paràmetres que determinen la qualitat dels projectes 
d’urbanització. Respecte aquest llistat, és interessant comentar que  no 
recull tots els paràmetres que defineixen un projecte d’urbanització, ja 
que manquen els paràmetres relatius al Plec de Condicions, al 
Pressupost, a l’Estudi de Seguretat i Salut i a l’Estudi Ambiental. Per tant 
per que l’estudi sigui complet és necessari que es complementi amb un 
altre, on s’avaluïn els paràmetres restants. 
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o L’estudi estadístic dels paràmetres permet obtenir d’una forma senzilla el 
seu pes específic amb una certa garantia, calculant la mitja aritmètica i la 
desviació mitja de les valoracions dels experts. El punt més important ha 
estat com resoldre els casos en que la dispersió és elevada (desviació 
mitja superior a 1’3). Per solucionar-los s’ha hagut d’estudiar cada cas 
individualment, descartant aquells valors extrems, principalment a la 
baixa, que alteren el resultat.  

En tots aquest casos, s’està introduint una certa subjectivitat ja que 
s’estan incorporant opinions i criteris de l’autor. Aquest fet s’oposa a la 
filosofia global d’aquesta tesina, però resulta pràcticament impossible 
aconseguir una objectivitat absoluta. Una possible solució seria realitzar 
més qüestionaris per poder establir un criteri d’eliminació de valors 
extrems en tots els casos i tractar estadísticament tots els paràmetres de la 
mateixa forma. 

o En total s’han realitzat consultes a 15 experts. Tot i que s’ha intentat que 
estiguin representats tots els camps del món dels projectes 
d’urbanització, falta alguna opinió més per part d’experts que pertanyin a 
constructores. 

En aquest sentit seria interessant que, amb un nombre major d’experts 
per valorar els qüestionaris, es poguessin comparar les seves respostes, 
agrupades en els tres àmbits laborals: administració, consultoria i 
constructora. Probablement s’obtindrien resultats molt interessants que 
posarien de manifest punts de vista i opinions que en moltes ocasions 
podrien ser fins i tot contraries. 

També seria interessant, en cas de tenir una població més gran, poder 
estudiar les respostes agrupades per edats, i veure si existeixen 
coincidències i/o discrepàncies. 

o Un cop calculats els pesos específics de cada paràmetre, s’estableix una 
classificació d’aquests paràmetres en Bàsics, Importants i 
Complementaris.  

• La següent fase, després de calcular els pesos específics dels paràmetres, és 
definir un model per la valoració quantitativa de la qualitat dels projectes 
d’urbanització. D’aquest punt destaquen les següents conclusions: 

o Aquest model d’avaluació permet l’anàlisi de qualsevol tipus de projecte 
d’enginyeria civil, utilitzant aquells paràmetres indicadors de qualitat 
d’altres tipologies de projectes que es creguin necessaris. 
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És important incidir amb aquest punt, ja que es compleix un dels 
objectius que radica en que el sistema sigui obert, o sigui que el fet 
d’afegir i/ó modificar paràmetres no suposi canvis significatius per tal 
d’obtenir resultats. 

o La classificació en funció de la importància dels paràmetres, permet 
establir tres nivells de qualitat de l’avaluació, com s’ha explicat al capítol 
anterior. Això fa que per avaluar un projecte, es pugui fer en etapes, i 
fins i tot obtenir una primera valoració representativa, avaluant només els 
paràmetres bàsics. 

A partir d’aquests nivells d’estudi, s’han estimat el temps necessari i el 
cost de l’avaluació d’un projecte d’urbanització, calculats a partir del 
temps invertit per diferents tècnics i dels honoraris habituals per les 
diferents categories de tècnics encarregats d’aquesta avaluació. 

Els resultats obtinguts ens donen una idea de l’abast d’aquesta avaluació, 
però per obtenir una aproximació més realista del que pot representar 
avaluar completament un projecte d’enginyeria civil, en aquest cas 
d’urbanització, cal completar el llistat amb tots els paràmetres relatius al 
Plec de Condicions, al Pressupost, a l’Estudi de Seguretat i Salut i a 
l’Estudi Ambiental, cosa que com s’ha comentat, ha quedat fora de 
l’àmbit d’aquesta tesina d’investigació. 

o Aquesta classificació també pot ser important a l’hora de valorar els 
resultats de l’avaluació de la qualitat de projectes, des d’un altre punt de 
vista, ja que en cas que dos projectes obtinguin un mateix índex de 
qualitat, és evident que el que tingui un índex més gran a partir dels 
paràmetres Bàsics serà un projecte de més qualitat.  

Aquest fet es podria quantificar aplicant pesos en funció dels paràmetres 
utilitzats per a l’avaluació, es a dir donar més pes als paràmetres Bàsics i 
menys als Complementaris. Els treballs encaminats en aquest sentit 
resten oberts a futurs estudis, on s’haurien de comparar i contrastar els 
resultats fins a trobar uns pesos adequats que no alteressin 
significativament els índexs obtinguts però que en canvi tinguessin en 
compte aquest grau d’importància dels paràmetres. 

• Acabats tots els treballs d’elaboració, l’última etapa ha estat l’avaluació d’un 
projecte real, per part de l’autor, a partir dels paràmetres Bàsics. Les conclusions 
més destacades són aquestes: 
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o Els resultats obtinguts a partir d’aquesta valoració són molt pròxims a la 
qualificació obtinguda pel projecte davant el tribunal de projectes de 
l’Escola de Camins, però aquest fet no pot servir per afirmar que el 
sistema és l’adequat, ja que per poder  verificar aquest extrem caldria 
avaluar més projectes i comparar els resultats. Aquest haurà de ser dut a 
terme en futurs treballs d’investigació. 

o A la vista dels resultats parcials de l’avaluació d’un projecte, es poden 
plantejar actuacions enfocades a millorar-la, com podria ser el fet 
d’aplicar coeficients per augmentar els pes específic en aquells 
paràmetres que puntualment puguin tenir una importància destacada dins 
el projecte d’urbanització objecte de l’avaluació, i que en canvi 
habitualment no siguin tan importants. 

Per concloure amb les conclusions, és important indicar que s’ha aconseguit 
definir un sistema d’avaluació de la qualitat de projectes d’urbanització, que compleix 
amb gran part dels objectius que es marcaven, ja que és: Obert, al permetre l’avaluació 
de diferents tipologies de projectes; Senzill, ja que només s’han de valorar els 
paràmetres indicats sense tenir que fer cap operació complicada; Precís, ja que s’obté 
com a resultat numèric un índex de qualitat del projecte en funció de l’índex de qualitat 
òptima; i finalment Creïble, ja que les opinions que serveixen de base són realitzades 
per experts en l’àmbit dels projectes d’urbanització.  

L’altre objectiu que també s’ha assolit, però no al cent per cent, és 
l’Objectivitat, que potser és el punt més complicat, ja que resulta pràcticament 
impossible que al llarg de tots els treballs realitzats no apareguin influències tant de 
l’autor com del tutor. 

 

 

 

 

 




