
DETERMINACIÓ I AVALUACIÓ DE PARÀMETRES DE QUALITAT A PROJECTES 
D’EDIFICACIÓ 

 
RESUM 

 
Autor: Olga Garcia Medalla / Tutor: Modest Batlle Girona 

 
Les dades estadístiques existents demostren la necessitat de crear algun mecanisme o sistema 

d’avaluació de la qualitat de projectes d’edificació en el moment de la seva elaboració, per tal d’evitar 
problemes posteriors, a més a més de les pèrdues econòmiques i temporals que aquests comporten. 

 
Per a poder elaborar un sistema d’aquestes característiques, s’ha analitzat a fons l’àmbit d’estudi, 

els projectes d’edificació, per tal de conèixer millor tots els elements que els composen, i així determinar 
els paràmetres, considerats com indicadors de qualitat, dels diferents documents que pertanyen a aquest 
tipus de projectes. 

 
L’origen de la metodologia aplicada s’ha basat en el Mètode Delphi, les característiques del qual 

han estat modificades per a poder ser adaptat a les necessitats d’aquest treball. Aquest mètode permet que 
el sistema d’avaluació sigui obert, intel·ligible, senzill, precís, creïble i objectiu. 

 
El procés que s’ha seguit per a l’elaboració d’aquest treball ha estat el següent: 
 
• Determinació d’un llistat de paràmetres representatius en un projecte d’edificació amb 

incidència directa en la seva qualitat, definit pel tutor i l’autor, amb la col·laboració de 
diferents tècnics. 

 
• Valoració de la importància dels diferents paràmetres en projectes d’edificació per part d’un 

grup de professionals relacionats amb aquest àmbit. Els rangs de puntuació són: 
Imprescindible, Molt important, Important, Convenient, Complementari i Innecessari. 

 
• Anàlisi i tractament de les dades per a l’obtenció del pes específic de cadascun dels 

paràmetres dins del projecte. 
 

En el procés d’anàlisi dels resultats s’ha apreciat la necessitat de donar un tractament a les dades 
obtingudes diferent al plantejat inicialment. La gran dispersió existent en els resultats ha provocat el canvi 
de sistema en la determinació definitiva dels pesos específics de cadascun dels paràmetres. 

 
Les dues modificacions realitzades respecte a la idea original deriven de l’observació dels 

següents fets: 
 
• Les tendències d’alguns dels tècnics a valorar tots els paràmetres de forma molt positiva o 

negativa. En els casos en que s’ha produït aquest fet s’ha realitzat un ajustament de les 
dades. 

 
• L’augment de l’homogeneïtat de les valoracions al ser classificades segons els anys 

d’experiència, l’àmbit laboral i la titulació dels professionals. S’ha realitzat un estudi 
comparatiu dels diferents resultats obtinguts per cada una de les categories.  

 
Els paràmetres que presentaven un alt nivell de dispersió han estat tractats de forma puntual a 

partir de l’estudi dels resultats en funció de les diferents categories, decidint quines valoracions havien de 
ser considerades com a més fiables, i per tant, havien de tenir una major importància en el pes final. 
 

Tot i no estar previst en un principi, la classificació dels paràmetres seguint els tres criteris 
esmentats ha resultat ser fonamental per a l’obtenció final dels diferents pesos específics, aconseguint 
finalment un resultat que engloba les necessitats generals en tots els àmbits laborals de cada un dels 
paràmetres considerats indicadors de qualitat de projectes d’edificació. 

 
 Per tant, s’ha definit la base per un sistema d’avaluació de la qualitat dels projectes d’edificació, 

i una guia a seguir a l’hora d’elaborar-los, on es defineixen els paràmetres que han de rebre un tracte 
preferent. 


