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4.METODOLOGIA 
 
 Aquest apartat té com a objectiu explicar de forma resumida, clara i precisa 
quina metodologia s’ha seguit a l’hora d’elaborar aquesta tesina. Posteriorment, al 
capítol d’elaboració, es desenvoluparà de forma més detallada i extensa tots els punts 
d’aquest apartat. 
 
 Primerament, l’objectiu principal és donar a conèixer l’origen de la metodologia 
que s’ha aplicat, és a dir, es realitza una breu introducció a la base de treball aplicada 
per així poder interpretar millor el procés. 
 
 Un cop definida la base de treball, es realitza una breu introducció a les diferents 
etapes que formen aquest document, de manera esquemàtica. D’aquesta forma s’obté 
una visió global dels passos a seguir, i a més a més, permet conèixer la lògica aplicada 
en el desenvolupament dels mateixos. 
 

4.1. BASE DE TREBALL 
 

( Informació extreta de les següents adreces d’Internet: 
www.gtic.ssr.upm.es/encuestas/delphi.htm i de la pàgina  WEB 
www.upaz.edu.uy/informes/delphi/metodo.htm ) 
 
La base de treball aplicada per a poder realitzar un sistema d’avaluació de la 

qualitat de projectes, en aquest cas d’edificació, és un mètode de prospectiva anomenat 
mètode Delphi. 

  
Dintre dels mètodes generals de prospectiva cal destacar aquells que es basen en 

la consulta a experts, que reben la denominació de mètodes d’experts. 
  
Els mètodes d’experts utilitzen com a font d’informació un grup de persones a 

les que es suposa un coneixement elevat de la matèria que s’ha de tractar. Aquests 
mètodes s’utilitzen quan es dóna alguna de les següents condicions: 

  
1. No existeixen dades històriques amb les que treballar.  
 
2. L’ impacte dels factors externs té més influència en l’evolució que el dels 

interns.  
 

Els mètodes d’experts tenen les següents ventatges: 
  

 La informació disponible està sempre més contrastada que aquella de la 
que disposa el participant millor preparat, és a dir, que la de l’expert més 
versat en el tema. Aquesta afirmació es basa en la idea de que varis caps 
són millor que un. 

 
 El nombre de factors que és considerat per un grup és major que el que 

podria ser tingut en compte per una sola persona. Cada expert podrà 
aportar a la discussió general la idea que té sobre el tema debatut des de 
la seva àrea de coneixement.  
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No obstant això, aquests mètodes també presenten inconvenients, com són: 

  
 La desinformació que presenta el grup com a mínim tan gran com la que 

presenta cada individu aïllat. Se suposa que la falta d’informació d’uns 
participants es resol amb la que aporten altres, encara que no es pot 
assegurar que això succeeixi. 

 
 En aquests grups hi ha vegades que l’argument que triomfa és el més 

citat, en lloc de ser el més vàlid. 
 

 Pot existir una tendència comú a tots els participants en funció de la seva 
procedència o la seva cultura, el que donaria lloc a la no aparició en el 
debat d’aspectes que afectin a l’evolució. Aquest problema es sol evitar 
amb una correcta elecció dels participants.  

 
El mètode d’experts ideal seria aquell que aconseguís extreure els beneficis de 

l’interacció directa i eliminés els seus inconvenients. Aquesta intenta ser la filosofia de 
la metodologia Delphi.  

 
• Característiques del Mètode Delphi: 

 
Aquesta tècnica va ser desenvolupada a la corporació RAND als anys 50 com 

una manera de recollir l'opinió d'un grup d'experts per fer prediccions sobre un tema 
determinat. La contrapartida més gran dels formularis de Delphi és l'elevada càrrega 
administrativa, però el mètode ha estat incorporat amb èxit en alguns sistemes 
informatitzats de resolució de problemes. 

 
El mètode Delphi pretén extraure i fer màximes les ventatges que presenten els 

mètodes basats en grups d’experts i minimitzar els seus inconvenients. Per això 
s’aprofita la sinèrgia del debat en el grup i s’eliminen les interaccions socials 
indesitjables que existeixen dintre de tot grup. D’aquesta forma s’espera obtenir un 
consens el més fiable possible del grup d’experts  

 
Aquest mètode presenta tres característiques fonamentals: 
  

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

 
- Permet que un membre pugui canviar les seves opinions sense 

que això suposi una pèrdua d’imatge. 
 
- L’expert pot defensar els seus arguments amb la tranquil·litat de 

saber que en cas de que siguin erronis, la seva equivocació no  
serà coneguda pels altres experts.  

 
 Iteració i realimentació controlada: La iteració es aconsegueix al 

presentar varies vegades el mateix qüestionari. Com, a més a més, es van 
presentant els resultats obtinguts amb els qüestionaris anteriors, es 
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aconsegueix que els experts vagin coneixent els diferents punts de vista i 
puguin anar modificant la seva opinió si els arguments presentats els hi 
semblen més apropiats que els seus. 

 
 Resposta del grup en forma estadística: La informació que es presenta als 

experts no es només el punt de vista de la majoria, sinó que es presenten 
totes les opinions indicant el grau d’acord que s’ha obtingut. 

 
A la realització de un Delphi apareix una terminologia específica: 

  
 Circulació : És cada un dels successius qüestionaris que es presenta al 

grup d’experts. 
  

 Qüestionari: El qüestionari és el document que s’envia als experts. No es 
només un document que conté una llista de preguntes, sinó que és el 
document amb el que es aconsegueix que els experts interactuin, ja que 
en ell es presentaran els resultats d’anteriors circulacions.  

 
 Plafó: És el conjunt d’experts que pren  part en el Delphi.  

 
 Moderador: És la persona responsable de recollir les respostes del plafó i 

preparar els qüestionaris. 
  

• Fases del Mètode Delphi: 
 

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

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

  
 Seleccionar el plafó d’experts i aconseguir el seu compromís de 

col·laboració. Les persones que siguin elegides no solament han de ser 
grans coneixedores del tema sobre el que es realitza l’estudi, sinó que 
han de presentar una pluralitat en els seus plantejaments. Aquesta 
pluralitat ha d’evitar l’aparició de divergències en la informació 
disponible en el plafó. 

  
 Explicar als experts en què consisteix el mètode. Amb això es pretén 

aconseguir l’obtenció de previsions fiables, doncs els experts coneixeran 
en tot moment quin és l’objectiu dels diferents processos de la 
metodologia.  

 
• Mètode proposat: 
 
En el Delphi que s’ha desenvolupat per a realitzar aquesta tesina s’han 

incorporat algunes modificacions que es deuen a que el suport empleat en la realització 
de les consultes amb els experts permet una interacció diferent entre ells.  
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Els qüestionaris s’han anat entregant a cada persona per separat, i en el moment 

de l’entrega se’ls hi ha explicat el funcionament del qüestionari i quin és l’objectiu de 
l’estudi. 

 
Les persones escollides no han estat poques i molt expertes, sinó que s’ha optat 

per escollir un nombre suficientment representatiu per a la realització d’un estudi 
estadístic, i s’ha considerat com a limitació que les persones tinguin 5 anys 
d’experiència.   

 
Aquest mètode té les següents característiques: 
   

 L’explicació del mètode es realitza prèviament al seu inici, d’aquesta forma tota 
persona sap perfectament el funcionament del qüestionari i l’objectiu d’estudi 
abans de començar.  

 
 Només es realitza una primera i única circulació, en comparació amb el Mètode 

Delphi tradicional en el qual se’n realitzen varies. 
 

 El qüestionari s’ha intentat realitzar personalment a cada una de les persones 
escollides, però per motius de mobilitat o temps algunes d’aquestes han hagut de 
ser explicades per via telefònica i enviades per fax.   

 
 Els arguments que aporten les persones escollides, a les quals se’ls hi ha pogut 

realitzar el qüestionari personalment, per defensar les seves opinions, o els 
diferents comentaris que aquestes puguin realitzar sobre la manera de fer aquest 
estudi, o la necessitat d’incorporar altres paràmetres al qüestionari, són 
apuntades pel moderador, en aquest cas la persona que realtza l’estudi, per 
posteriorment, poder-les reflectir en aquest treball.  

 
 No es realitza cap debat ja que en cap moment les diferents persones escollides 

s’arriben a conèixer, i a part, el qüestionari no s’entrega en el mateix moment a 
tothom, sinó que es va entregant persona per persona per a poder realitzar una 
major dedicació a cada un d’ells. 

 
 Les persones escollides han de complir amb dos requisits mínims: 

 
- Han de tenir com a mínim 5 anys d’experiència. 

 
- Han d’estar titulats en Arquitectura, Arquitectura Tècnica o 

Enginyers de Camins, i en els tres casos, han de tenir l’experiència 
mínima necessària en el món de l’edificació. 

 
Aquest sistema d’avaluació destaca per tenir les següents qualitats: 

 
 és obert: aquest sistema té la capacitat d’incloure tots aquells indicadors que es 

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

 
 és senzill: en el sistema no hi ha fórmules complexes, ni aspectes que puguin 

provocar greus confusions. 
 

 és precís: s’obtenen resultats numèrics, per tant, són clars i rigorosos, i les 
conclusions que se’n deriven queden lluny de l’ambigüitat. 

 
 és creïble: doncs compte amb l’opinió de persones que es dediquen a aquest 

tema que aporten la seva experiència i coneixements personals. 
 

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

  
Per tant, aquest sistema permet obtenir resultats que difícilment es poden 

qüestionar i amb òptimes garanties, el que a la pràctica es tradueix en que els resultats 
obtinguts es troben molt propers a la realitat. 

 
 
4.2.ETAPES DEL TREBALL 
 
L’objectiu d’aquest apartat és el de mostrar l’instrument utilitzat per a realitzar 

l’avaluació de la qualitat de projectes d’edificació, definir totes les parts que el 
composen i explicar de forma resumida el procés d’obtenció d’aquests. 

 
En aquest cas, l’instrument utilitzat consta d’un full (figura 2) en forma de 

qüestionari amb el qual es podrà realitzar aquesta avaluació. 
 

Aquest full està especialment preparat per a l’avaluació de la qualitat de 
projectes d’edificació i consta de les següents parts: 

 
• A la part superior del full es marca quina part del projecte s’avaluarà en 

aquesta fulla determinada. 
 
• A la primera columna de l’esquerra es situa el llistat de paràmetres avaluar 

d’aquella part determinada del projecte. 
 

• Al costat del llistat de paràmetres hi ha dues columnes que s’utilitzen per 
marcar si s’han de considerar cada un dels diferents paràmetres en el 
projecte d’estudi en particular que en cada cas es pugui estar avaluant. 

 
• La següent columna seria la que marcaria els pesos específics de cada un 

dels diferents paràmetres. 
 

• Un nombre determinat de columnes per avaluar, entre un cert rang de 
valors, com es troba definit cada un dels paràmetres indicadors en el 
projecte a estudiar. 
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• L’última columna seria per apuntar el valor del paràmetre de qualitat al 
projecte que s’obté del producte dels valors de les dues columnes anteriors.    
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1. MEMÒRIA

Justificació arquitectònica de la sol·lució adoptada

 
 

Figura 2. Full de Valoració de la Qualitat del Projecte 
( d’elaboració pròpia ) 
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El resultat de l’avaluació s’obté de la suma dels valors existents en la columna 
dels productes. 

 
La persona que realitza l’avaluació només ha d’omplir les columnes que 

corresponen a: 
 

- Si es considera o no el paràmetre indicador de qualitat per al projecte 
d’estudi determinat en cada cas.  
 
- L‘anàlisi del paràmetre indicador pel projecte d’estudi. 

 
- Realitzar la multiplicació per obtenir el pes que tindrà l’avaluació de cada 
paràmetre a la nota final del projecte. 

 
En el cas que la persona que realitza l’anàlisi de qualitat d’un projecte 

determinat considera que és necessari incorporar nous paràmetres, poden ser afegits tots 
els que es creguin necessaris per a poder realitzar una valoració completa del projecte. 
Aquesta facultat de poder afegir paràmetres nous per adaptar-se a les circumstàncies del 
projecte és una de les avantatges d’aquest sistema. 

   
Per tant, els elements que s’han de arribar a definir en aquesta tesina són: 
 

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

 
 El pes específic de cada un dels paràmetres establerts. 

  
L’elaboració del llistat de paràmetres indicadors de qualitat consisteix en 

realitzar una recopilació de tot aquell conjunt de paràmetres que s’han de tenir en 
compte a l’hora d’avaluar la qualitat d’un projecte d’edificació. Aquest llistat s’obté a 
partir de la col·laboració de persones amb experiència en el tema i amb la lectura de 
diferents documents relacionats amb l’elaboració de projectes i amb els projectes 
d’edificació. 

 
En canvi l’obtenció del pes específic resulta un treball més complex, ja que s’ha 

de tenir en compte que aquests valors no s’obtenen a través d’un simple càlcul, doncs el 
qüestionari no resulta ser un model matemàtic d’avaluació. És per això, que l’obtenció 
d’aquests pesos resulta ser la tasca més important i amb més dificultats de la tesina. 

 
El pes específic de cada paràmetre s’obté a partir d’un tractament de les dades 

obtingudes per cada persona, tenint en compte tot tipus de consideracions que poden 
resultar importants a l’hora d’obtenir els resultats, com són el fet de que puguin existir 
valoracions que discrepin molt de la mitja. 

 
En el següent capítol d’Elaboració quedarà reflectit més detalladament cada un 

dels passos realitzats per a obtenir tots els paràmetres i els corresponents pesos 
específics. 
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ELABORACIÓ DEL LLISTAT DE PARÀMETRES INDICADORS DE LA 
QUALITAT DELS PROJECTES D'EDIFICACIÓ

ESTUDI DE LA METODOLOGIA DE TREBALL

PREPARACIÓ DEL QÜESTIONARI

ESTUDI DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ

 
 
  

Figura 3. Esquema dels treballs realitzats per al desenvolupament del sistema  
(d’elaboració pròpia). 


