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7. CONCLUSIONS 

 
 

Un cop finalitzats i descrits tots els treballs realitzats per a l’elaboració d’aquesta 
tesina, es poden extreure les següents conclusions: 

 
 A partir de les dades estadístiques existents, es comprova la necessitat de crear 

algun mecanisme o sistema d’avaluació de la qualitat de projectes d’edificació 
en el moment de la seva elaboració. 

 
Aquesta avaluació tindria com a objectiu bàsic evitar la majoria dels problemes 
que poden aparèixer en un futur per aconseguir reduir les pèrdues temporals i 
econòmiques que aquests problemes comporten. 
 
Així doncs, un dels objectius principals d’aquesta tesina ha estat estudiar quins 
són els paràmetres que més influeixen en la qualitat d’un projecte d’aquestes 
característiques. 
 

 Durant l’elaboració d’aquesta tesina s’han definit els paràmetres considerats 
com indicadors de la qualitat de diferents documents que pertanyen al projecte, 
amb la intenció de, posteriorment, a partir de la col·laboració d’un cert nombre 
de professionals relacionats amb l’edificació, obtenir el pes específic de cada un 
d’aquests paràmetres dintre del projecte. 

 
Per tant, aquest pes específic en principi s’hauria obtenir com una mitja de les 
diferents valoracions aportades per les persones que han participat en aquest 
treball. 
 

 És en aquest moment, a partir de les valoracions dels diferents enquestats que 
han col·laborat, quan es comprova que l’estudi a realitzar resulta ser més 
complex i a l’hora interessant del que en un principi es preveia. 

 
S’observa que els resultats en general, no tenen un caràcter uniforme en la 
majoria dels casos, ja que existeix una gran diversitat d’opinions en molts dels 
paràmetres. 
 
Aquest fet provoca el plantejament d’un canvi d’orientació en l’elaboració 
d’aquesta tesina, ja que es comprova que per obtenir el pes específic dels 
diferents paràmetres és necessari estudiar més a fons els diferents resultats 
obtinguts. 
 

 Per a realitzar un bon estudi d’aquests resultats, es comença analitzant el mètode 
aplicat per a la realització d’aquest treball, que en aquest cas seria un mètode 
Delphi modificat. 

 
Aquest mètode té unes característiques que, com ja s’ha comentat en el capítol 
de “Metodologia”, s’han modificat per a poder ser adaptades en aquest treball. 
Els dos punts més destacats de la sistemàtica d’aquest mètode que no s’han 
realitzat serien: 
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− Tots els tècnics enquestats no són experts com indica el mètode Delphi, s’ha 
considerat més interessant obtenir valoracions a partir dels 5 anys 
d’experiència. 

 
− No ha estat possible la realització de més d’una ronda de valoracions per part 

de les persones que han col·laborat per la dificultat que això hagués 
comportat. 

 
 Durant la realització dels qüestionaris per part dels diferents titulats participants 

en aquest treball, s’observa que existeix una gran varietat en el nivell de 
coneixements de cadascun d’ells, que no sempre és funció dels anys 
d’experiència. 

 
S’ha observat que algunes persones dubtaven a l’hora de valorar certs 
paràmetres degut al baix nivell de coneixements respecte a aquests, a la falta 
d’experiència o al fet de ser paràmetres poc utilitzats dins l’àmbit laboral 
particular.  
 
Com a conseqüència, algunes de les valoracions de certs paràmetres no es poden 
considerar del tot fiables ja que implicarien una opinió poc objectiva en algun 
dels casos. 
 

 Una altra observació que resulta interessant realitzar és la tendència que tenen 
algunes de les persones que han realitzat el qüestionari a l’hora de valorar. Hi ha 
casos en els quals una mateixa persona ha donat unes valoracions molt elevades 
a la majoria dels paràmetres, els ha considerat molt importants tots en general, 
així com també existeix el cas contrari. 

 
Aquest fet provoca la necessitat de realitzar un ajust de les valoracions molt 
extremistes en general, és a dir, un ajust en sentit vertical d’aquests casos 
puntuals. 
 
La diversitat de les valoracions de cada un dels paràmetres, que es veu reflectida 
en el valor de la desviació mitja en cada cas, provoca el canvi de sistema en la 
determinació definitiva dels pesos específics de cadascun dels paràmetres. 
 

 Així doncs, aquest canvi en la determinació dels pesos és degut al baix nivell de 
fiabilitat dels resultats que s’obtindrien realitzant aquest estudi segons es tenia 
previst en un principi, és a dir, donant la mateixa importància a totes les 
puntuacions dels diferents tècnics per a cada paràmetre. 

 
Amb aquest objectiu es realitza un anàlisi dels resultats per poder decidir quines 
són les valoracions que realment s’haurien de tenir en compte en cada un dels 
paràmetres, i així augmentar el seu grau de fiabilitat. 
 

 Per a realitzar aquest anàlisi, s’elabora un estudi comparatiu en funció de tres 
criteris diferents: 
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- Anys d’experiència. Es distingeixen tres grups entre els tècnics 
enquestats: de 5 a 10 anys, de 10 a 20 o més de 20 anys d’experiència. 

 
- Àmbit laboral. Es separen les diferents valoracions en funció de les 

persones que treballen en la redacció de projectes, direcció d’obra o en  
empreses constructores. 

 
- Titulació. Es distingeix entre Arquitectes, Aparelladors o Enginyers de 

Camins. 
 

 A partir d’aquest moment s’arriba als resultats més interessants d’aquesta tesina, 
ja que es comprova que al separar les valoracions en funció de les diferents 
categories es produeix un augment en la uniformitat dels resultats en alguns 
d’aquests casos, fet que aporta unes conclusions més fiables. 

 
Tot i això, seria molt interessant poder augmentar el nombre de persones per a 
obtenir resultats encara més fiables. 

 
  A partir d’aquest anàlisi per grups s’arriba a les següents conclusions: 

 
- Com més experiència tenen les persones, més importància donen als 

paràmetres que composen els apartats de Plànols i de Presentació del 
Projecte, i en canvi, els hi resten als Elements de la Memòria. 

 
- L’experiència és un grau i la valoració dels professionals amb més de 20 

anys treballant en l’edificació hauria de tenir més pes que la resta. No 
obstant, s’ha de tenir en compte que existeixen paràmetres que resulten 
ser bastant nous, fet que provoca que siguin més valorats per la gent jove 
i no tant pels experts. 

 
- L’àmbit laboral és possiblement la categoria amb més pes de les tres. Els 

coneixements adquirits amb els estudis realitzats es poden perdre amb el 
temps, però el que realment queda és la professió que s’exerceix. 

 
- Per exemple, si un arquitecte finalment es dedica a treballar en una 

constructora, la seva mentalitat en front a les característiques que ha de 
tenir un projecte d’edificació, molt possiblement, canviarà amb el temps. 

 
- D’aquesta manera resulta igualment interessant comprovar el canvi en 

les valoracions de persones amb una mateixa titulació en tres casos: entre 
5 i 10 anys d’experiència,  amb més de 20 anys i dedicat a la redacció de 
projectes, i amb més de 20 anys d’experiència però treballant en una 
constructora. És a dir, com varien les puntuacions de tècnics amb la 
mateixa titulació si la seva carrera professional s’encamina cap a sectors 
laborals diferents dins l’edificació. 

 
- La categoria d’àmbit laboral demostra que els apartats d’Elements de la 

Memòria, d’Hipòtesis i de Càlculs específics han estat molt valorats per 
les persones que es dediquen a la redacció de projectes, ja que són ells 
qui els realitzen.  
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En canvi les persones d’empreses constructores no els valoren tant degut 
a que no són apartats que s’utilitzin molt a obra, fet que fa pensar que els 
coneixements d’aquestes persones en relació amb aquests apartats són 
inferiors i com a conclusió les seves valoracions perdrien importància.  

 
- Per altra banda, les persones que treballen en constructores valoren més 

la Presentació del projecte ja que al final són ells qui l’han d’interpretar i 
executar. 

 
- En el cas de les diferents titulacions s’aprecien les diferències d’opinió 

entre les persones amb carreres superiors (Arquitectura i E.C.C.P.) i les 
tècniques (Arquitecte Tècnic).  

 
Aquest fet s’atribuiria a que la majoria dels Aparelladors treballen en 
Constructores o Direcció d’Obra, i a part, aquest tipus d’estudis són més 
tècnics i més aplicats a la pràctica dels coneixements, i no tan teòrics. 

 
 A partir d’aquestes conclusions s’ha considerat necessari realitzar un tractament 

especial per aquells paràmetres que han obtingut una desviació mitja superior a 
1,3. 

 
Aquest tractament s’ha basat en estudiar totes les valoracions obtingudes per a 
cada un d’aquests paràmetres, i a partir de l’estudi de resultats en funció de les 
diferents categories, decidir quines valoracions poden ser considerades com a 
més fiables i quines no. 

 
 D’aquest estudi dels resultats s’obtenen els pesos específics definitius de cada un 

dels diferents paràmetres, tot i que el que realment s’obté finalment és una 
valoració de la importància que té cada un d’aquests dintre d’un projecte 
d’edificació. 

 
No obstant, s’ha de tenir en compte, que al realitzar aquest segon tractament de 
les dades, la majoria de paràmetres a tractar a sofert un augment dels seu pes 
específic, ja que el que realment es buscava era obtenir una valoració global 
d’aquests paràmetres que tingués en compte tots els àmbits. 
 
Per exemple, si els paràmetres de la Presentació del projecte resulten ser 
importants per les constructores, a aquests paràmetres no se’ls hi pot restar 
importància per molt que les altres valoracions resultin baixes ja que el pes 
específic final a d’assimilar les necessitats dels diferents àmbits. 

 
 Així doncs, el que s’ha obtingut finalment ha estat una valoració que engloba les 

necessitats generals en tots els àmbits laborals de cada un dels paràmetres 
considerats indicadors de qualitat de projectes d’edificació. 

 
Aquest llistat de paràmetres amb els seus respectius pesos específics tindria dues 
finalitats diferents: 
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- Una guia a seguir a l’hora de realitzar projectes d’edificació, i així tenir 
en compte quins són els paràmetres que més s’han valorar, i que per tant, 
se’ls hi ha de donar un tracte preferent. 

 
- Un sistema per avaluar la qualitat de qualsevol projecte d’edificació un 

cop ja s’ha realitzat, i així evitar problemes majors posteriorment. 
 

 Finalment cal comentar que restarien oberts, per a estudis futurs, l’ampliació de 
la mostra de persones, per obtenir tendències més clares en els resultats, i 
extreure conclusions per cada un dels paràmetres en funció de les diferents 
categories. 

 
Aquest fet podria suposar l’aplicació d’un pes específic secundari als paràmetres 
en  funció de la seva classificació entre Bàsics i Complementaris, o en funció de 
la importància dels diferents apartats.   

 
  

 
 
 


