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En l’actualitat és clara l’obligació de les empreses grans, especialment les que competeixen en 
l’àmbit internacional, a complir els requisits de la ISO 9001. En canvi, per les empreses mitjanes i petites 
sembla ser que la implantació i aplicació de la ISO és un esforç massa gran, que els clients no demanen. 
Llavors, l’únic tipus de control possible és la revisió de disseny amb o sense procés definit, essent el més 
habitual l’aplicació sense procés. 

En línies generals, l’experiència mundial en la construcció senyala que el 40% dels problemes es 
deuen al Projecte, ja sigui per decisions errònies o per omissions. Per tant, es fa necessària la realització 
d’actuacions per tal de millorar la qualitat dels projectes i en definitiva la qualitat de les obres. 

En aquest sentit és necessari elaborar un nou sistema d’avaluació de la qualitat dels projectes que 
segueixi un procés aplicable a tot tipus de projecte d’enginyeria civil per a realitzar la revisió de disseny 
amb les màximes garanties. Ara bé, per mostrar la implantació pràctica s’utilitzen com a pretext els 
projectes de carreteres.   

L’origen de la metodologia utilitzada es deu a l’aplicació del Mètode Delphi, que normalment 
s’utilitza per l’anàlisi multicriteri d’alternatives de projectes, a l’avaluació de la qualitat dels projectes. 
Així, aquesta tesina és precursora en el desenvolupament d’aquest sistema. 

Aquest mètode permet que el sistema d’avaluació tingui les qualitats de ser: obert, intel·ligible, 
senzill, precís, creïble i objectiu. Per tant, aquest sistema d’avaluació aconsegueix obtenir resultats que 
difícilment es poden qüestionar i amb òptimes garanties. 

La metodologia utilitzada per a desenvolupar el sistema d’avaluació de projectes s’estableix 
desprès d’analitzar els elements que intervenen en la seva aplicació. 

Així doncs, a partir del full que permet la implantació del sistema s’observa que cal definir els 
següents elements:  

 Un llistat de paràmetres indicadors de la qualitat dels projectes de carreteres. 

Els paràmetres que composen el llistat d’aquesta tesina corresponen a: Document nº. 1 
Memòria i Annexes; Document nº. 2 Plànols; i aspectes relatius a la presentació. Altres 
continguts s’han exclòs per decisió del tutor.  

 El pes específic dels paràmetres de qualitat és un valor numèric que permet donar més o 
menys importància al paràmetre corresponent en front la resta de paràmetres del llistat. 

Això implica que per a l’obtenció del pes específic cal realitzar els següents treballs:  

- Preparació i realització d’enquestes a persones expertes. 

Amb aquest propòsit es realitza una enquesta a vuit persones expertes que tenen una 
experiència important en l’àmbit d’obres de carreteres i que intervenen en ambients 
laborals diversos dins aquest àmbit, com són: administració pública – enginyeria – 
constructora. 

- Anàlisi i tractament de dades de les enquestes per a obtenir els pesos específics de la 
forma  més objectiva possible. 

Per tant, després de recopilar les dades de les enquestes, es busquen les funcions 
estadístiques que permeten sintetitzar les dades objectivament, i les funcions que 
permeten mesurar la garantia dels pesos calculats. Posteriorment s’apliquen les funcions 
a les dades i s’analitzen els resultats. 

Així, es proposa per calcular el pes específic, la Mitja Aritmètica, i per mesurar la 
garantia del pes, la Desviació Mitja; i es defineix un procés d’aplicació per a l’obtenció 
dels pesos específics. Per a l’anàlisi de dades s’estableix doncs un model de full que ha 
de servir per a futurs estudis. 

Finalment, després de realitzar tots els treballs de desenvolupament d’aquest sistema d’avaluació 
de la qualitat s’obté el full que permet la seva aplicació a qualsevol cas real de projecte de carreteres. 

 


