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Introducció 
 
El ritme de creixement de la construcció durant els darrers anys ha comportat l’execució 
d’un gran nombre d’edificis que caldrà mantenir i inspeccionar, ja que el nivell 
d’exigència sobre la qualitat i la conservació de les obres creix a la par amb el nivell de 
riquesa del país. És per això, que previsiblement en un futur pròxim, la inspecció de les 
patologies en l’edificació serà un camp en creixement, i que per tant, haurà de comptar 
amb les eines necessàries per poder afrontar els nous reptes que se li plantegen. 
 
És en aquest context en el que es planteja la present tesina, ja que aquesta persegueix 
estudiar la possibilitat de desenvolupament d’un software que ajudi als inspectors en la 
diagnosis de les patologies dels edificis. Poder disposar d’un programa d’aquestes 
característiques suposaria uns grans avantatges, ja que permetria augmentar la 
productivitat de les inspeccions, i donar resposta d’aquesta manera a la demanda 
previsiblement creixent. 
 
El cos del document que a continuació es presenta es divideix en tres grans blocs. En el 
primer s’estudia l’estat de l’art de les patologies en l’edificació, realitzant una breu 
descripció d’aquelles patologies que el sistema expert a desenvolupar ha de poder 
diagnosticar. A més a més de descriure-les, es procedeix, en aquest primer capítol, a fer-
ne una primera classificació i a valorar-ne la importància relativa, tant en nombre 
d’afectacions com en importància. Per als experts en l’àmbit de la patologia de les 
construccions, aquest primer apartat els resultarà superficial, ja que està orientat a 
l’objectiu final de la tesina, que no és altre que avaluar la possibilitat de desenvolupar 
un programa d’ordinador. Per tant, en aquest primer capítol només es presenten les 
principals patologies que afecten l’estructura dels edificis, sense entrar a analitzar les 
causes últimes o les explicacions a nivell mecànic/químic que permetrien entendre en 
profunditat com es comporta l’estructura o el material afectat. 
 
El segon gran bloc de la tesina tracta sobre l’origen, l’evolució i l’estat actual dels 
sistemes experts. També en aquest capítol es procedeix a realitzar un anàlisis de què és 
un sistema expert i quines parts el formen, i a més, s’avaluen les possibilitats que tenen 
aquests tipus de programes. Tot això s’emmarca en el context de la intel·ligència 
artificial, a la qual se li dediquen també algunes pàgines, així com també es centra 
l’atenció de forma puntual a la resolució humana de problemes, ja que és la forma de 
raonament que el programa a desenvolupar ha de mirar d’imitar en la mesura del 
possible. 
 
Finalment, el tercer bloc recull tot el procediment seguit per al desenvolupament del 
sistema expert que es presenta en aquesta tesina. Així doncs, s’analitzen en aquest 
apartat, els criteris que avalen la decisió de desenvolupar un sistema expert, les 
possibles eines que es poden utilitzar per dur a terme aquesta tasca, l’organització del 
coneixement d’acord amb les necessitats de l’eina escollida, i finalment el procés 
d’implementació del programa. Ja per acabar, es mostren i comenten els resultats 
obtinguts en els tests que s’han realitzat amb el programa, així com els problemes 
trobats durant el procés de desenvolupament. 
 
A part del cos de la tesina, al final hi ha dos annexos, un dels quals concentra l’autèntica 
essència de la present tesina. Es tracta de l’Annex A: Recull de les patologies que pot 
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diagnosticar el sistema expert. En aquest document hi ha la conjunció entre els dos 
àmbits de la tesina: el camp de les patologies de l’edificació i el camp dels sistemes 
experts. És un recull que presenta de forma “codificada” tot el coneixement que s’ha 
recollit sobre les afectacions dels edificis, centrades aquestes en el sistema estructural de 
l’obra. Per cada patologia es recullen aquells símptomes què en són característics, i que 
per tant són els que resulten significatius a l’hora de què el sistema expert avaluï una 
afectació obtenint així un diagnòstic. El coneixement recollit en aquest annex procedeix 
de diverses fonts expertes en el camp de la patologia d’edificacions, hi ha estat 
uniformitzat i classificat de tal forma que el resultat és un conjunt estructurat 
d’informació de gran utilitat, i sobre el qual es fonamenta el desenvolupament del 
software que es presenta junt amb el document d’aquesta tesina. 
 
El segon annex recull amb tot detall els test realitzats amb el programa desenvolupat. 
Així, es mostren les preguntes que realitza el programa en cada pas de l’execució, les 
respostes ofertes per l’usuari, i les conclusions a les quals arriba el sistema expert. 
 
Així doncs, la tesina que es presenta seguidament s’emmarca en dos grans àmbits: els 
software dels sistemes experts i la patologia en l’edificació. Durant tota la tesina, 
aquests dos camps s’han interrelacionat per tal de poder assolir, finalment, el 
desenvolupament d’un sistema expert per a la diagnosis de les patologies en 
l’edificació, que demostri la viabilitat d’aquest tipus de programes en el camp de la 
inspecció tècnica d’edificis. 
 
Ja per acabar, només queda dir que amb la consecució final del software buscat, ha 
quedat provat que els sistemes experts poden ser una eina de gran utilitat en camps de 
coneixements en els quals encara no han arrelat amb profunditat. 

 




