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2. OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquesta tesina és definir amb detall els mecanismes per a 
desenvolupar un sistema d’avaluació de la qualitat dels projectes d’enginyeria basat en 
l’anàlisi multicriteri del mètode Delphi. 

Per tant, ha de servir com a primera referència bibliogràfica per aquells treballs 
que pretenguin desenvolupar o millorar aquesta metodologia d’avaluació, perquè en 
aquest informe s’hi descriuen tots els passos necessaris per al seu establiment. 

La tesina pretén que aquests treballs puguin ser aplicats a qualsevol altre tipus de 
projecte d’enginyeria civil. Ara bé, com el mateix títol indica, s’utilitzen els projectes de 
carreteres com a  pretext per mostrar la implantació pràctica d’aquest sistema. 

Així doncs, és tant important mostrar com i perquè es realitza cadascuna de les 
etapes de desenvolupament del sistema; com obtenir i definir l’instrument que en resulta 
d’aquest desenvolupament i permet portar a terme la seva aplicació. 

Ara bé, no és objectiu de la tesina concebre l’eix vertebrador d’aquest sistema, 
doncs pren com a model de base el definit pel mètode Delphi. 

I tampoc no és objectiu estudiar quina és la manera més eficaç d’aplicar aquest 
mètode ni realitzar un exemple pràctic d’aplicació, ja que en termes d’aplicació, la 
tesina pretén acabar amb la definició del format de paper necessari per a l’execució. 

Per tant, són objectius de la tesina realitzar els següents treballs: 

 Elaborar un llistat de paràmetres dels aspectes més rellevants per la 
qualitat, en aquest cas centrat en els projectes de carreteres; que servirà 
de base de treball per a la resta d’etapes de desenvolupament. 

 Adequar el full que serveix per enquestar a les persones expertes en la 
redacció de projectes, la direcció tècnica o la construcció d’obres de 
carreteres. 

 Realitzar l’enquesta a les persones expertes d’obres de carreteres a fi 
d’avaluar de la forma més objectiva possible la importància de cadascun 
dels paràmetres seleccionats en la contribució a la qualitat dels projectes. 

 Estudiar el comportament de les millors funcions estadístiques per a 
sintetitzar de manera objectiva l’opinió de tots els experts, i així obtenir 
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els valor més representatiu de cadascun dels pesos específics dels 
paràmetres. 

 Representar el llistat de paràmetres i els pesos específics corresponents 
en un full model per a permetre la valoració de qualsevol projecte de 
carreteres.  

 I simultàniament, resoldre els problemes que poden aparèixer, i 
incorporar els suggeriments del tutor així com contemplar els comentaris 
dels experts.  

D’aquests treballs són especialment importants: l’elaboració del llistat de 
paràmetres, doncs estableix els elements que contribueixen en la qualitat dels projectes 
de carreteres; i l’estudi de les funcions estadístiques necessàries per a l’obtenció del pes 
específic que assenyala la importància relativa de cada paràmetre de qualitat, perquè 
estableix un precedent per a posteriors aplicacions d’aquesta metodologia a altres tipus 
de projectes d’enginyeria. 

En resum, aquesta tesina pretén afermar les pautes per a desenvolupar aquest 
sistema d’avaluació i control, deixant constància de tots els treballs realitzats fins al 
moment. 

 

Síntesi dels OBJECTIUS 

L’objectiu principal és definir les pautes per a desenvolupar un sistema, que 
basat en l’anàlisi multicriteri del mètode Delphi, permeti avaluar la qualitat de qualsevol 
tipus de projectes d’enginyeria civil. Ara bé, per mostrar la implantació pràctica 
s’utilitzen com a pretext els projectes de carreteres.  

Per tant es mostra com i per què es realitzen cadascuna de les etapes de 
desenvolupament del sistema, així com la definició de l’instrument que permet portar a 
terme la seva aplicació. 

En aquest sentit, són objectius de la tesina: elaborar un llistat de paràmetres 
indicadors de la qualitat dels projectes de carreteres; adequar i utilitzar l’enquesta per 
recollir de forma objectiva l’opinió de persones expertes sobre la importància relativa 
de cadascun dels paràmetres; analitzar les millors funcions estadístiques per a sintetitzar 
les opinions; i plasmar els resultats en un full model per a permetre la valoració de 
qualsevol projecte de carreteres. 


