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4. METODOLOGIA 

Aquest apartat pretén, en primer lloc, donar a conèixer quin és l’origen de la 
metodologia utilitzada i, en segon lloc, a partir de l’element que permet portar a la 
pràctica aquest sistema d’avaluació de projectes, mostrar tots els aspectes que 
justifiquen els treballs desenvolupats en aquesta tesina. 

Per tant, aquest apartat pretén donar una visió global que a banda d’introduir al 
lector en els treballs realitzats li permet conèixer la lògica utilitzada en el 
desenvolupament dels mateixos. 

Per contra, en el capítol número 5 d’ “Elaboració” es desenvolupa detalladament 
cadascuna de les tasques realitzades, seguint aquest ordre lògic de treball. 

L’aplicació d’aquest sistema d’avaluació de la qualitat dels projectes es posa en 
pràctica amb l’ús d’un model de full que s’anomena “Valoració de la qualitat del 
projecte” que es mostra en la figura 3 i en el capítol de Conclusions. 

La configuració d’aquest model de full es deu a l’adaptació d’un metodologia 
existent emprada per a realitzar un anàlisi multicriteri que s’anomena Mètode Delphi.  

Una de les aplicacions que se li ha donat fins ara a aquest tipus de metodologia 
és la de realitzar la selecció de la millor opció en un estudi d’alternatives d’un projecte 
d’enginyeria civil. 

En el primer punt d’aquest capítol es dona a conèixer breument aquest mètode 
per tal d’introduir al lector en el que ha estat la base d’aquest sistema d’avaluació de la 
qualitat. 

En el darrer punt es pretén que el lector conegui: quins treballs s’han realitzat, 
perquè ha estat necessari realitzar-los i quina connexió hi ha entre ells. Amb això es fa 
saber fins on arriba l’abast dels treballs, així com demostrar que hi ha una lògica 
constructiva en el procés d’elaboració d’aquesta tesina. 

4.1. BASE DE TREBALL 

La base de treball escollida per establir un sistema d’avaluació quantitatiu per 
valorar la qualitat d’un projecte és el Mètode Delphi. 



4. METODOLOGIA 

 27

Aquest mètode s’utilitza per fer un anàlisi multicriteri en la selecció 
d’alternatives definides en un projecte. 

 

Figura 2. Exemple d’aplicació del Mètode Delphi en la selecció d’alternatives 
d’un projecte. 

 

El principal motiu que porta a l’elecció d’aquest mètode radica en el fet que 
permet introduir i considerar criteris socials, ambientals, polítics, etc. a més dels criteris 
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econòmics. La realització d’estudis centrats únicament en l’àmbit econòmic deixen de 
banda altres aspectes com ara l’impacte ambiental, el risc, les perspectives de futur que 
es generen, etc., els quals poden resultar tan o més importants que els estrictament 
econòmics. 

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. 

 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 expertes en el 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. 

La metodologia de treball que estableix el Mètode Delphi segueix els següents 
passos d’execució: 

1. Definició dels experts 

2. Definició de la metodologia del debat: divergències (valor ponderat, 
canviar experts, fer-ho palès) 

3. Definició dels indicadors 

4. Pes específic dels indicadors 
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5. Valoració d’indicadors a cada solució 

6. Decisió 

El procés de realització proposat per aquest treball tot i partir del model del 
Mètode Delphi ha d’incloure els canvis necessaris per tal d’adaptar-se al problema 
particular d’avaluació de projectes. 

Per tant, el procés que s’ha de seguir en el desenvolupament d’aquesta sistema 
d’avaluació de la qualitat dels projectes de carreteres prenent com a referència el procés 
d’execució del Mètode Delphi és el següent: 

1. Elaborar un llistat de paràmetres que siguin indicadors de la qualitat en 
els projectes de carreteres. 

2. Preparar i realitzar enquestes a persones expertes per valorar el grau 
d’importància que cada paràmetre indicador té en la qualitat del projecte. 

3. Definir un tractament estàndard que permeti obtenir el valor que més 
s’ajusti a l’opinió global dels experts . 

4. Aplicar el sistema d’avaluació al/s projecte/s, realitzant la valoració dels 
indicadors en cada cas. 

5. Analitzar els resultats obtinguts. 

Ara bé, responent als objectius que s’han definit per aquest treball, el 
desenvolupament del sistema d’avaluació es limita a estudiar amb especial dedicació els 
tres primers apartats, quedant els dos últims pendents de desenvolupar en posteriors 
treballs d’investigació. 

4.2. ETAPES DE TREBALL 

En aquest apartat s’explica, a partir del full de valoració de la qualitat del 
projecte, com es porta a la pràctica aquest procés d’avaluació. 

El propòsit d’aquest apartat és doncs mostrar quin és l’instrument d’aplicació del 
sistema, per tal de veure els elements que intervenen i que calen definir per a la seva 
composició. 
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El personal tècnic que vulgui avaluar la qualitat d’un projecte de carreteres 
necessita un full preparat expressament per avaluar els projectes.  

En aquesta tesina els treballs d’investigació finalitzen amb l’obtenció d’aquest 
full d’avaluació o valoració d’un projecte. 

Aquest full d’avaluació ha de contenir distribuït en columnes d’esquerra a dreta: 

o El llistat de paràmetres indicadors de la qualitat corresponent a la 
tipologia específica de projecte que es pretengui avaluar, en aquest cas 
projectes de carreteres. 

o Un espai per indicar, en cadascun dels paràmetres de qualitat, si es 
considera o no per al cas particular del projecte que s’avaluï amb el 
propòsit de descartar els que escapin de l’àmbit del projecte. 

o El pes específic establert de cadascun dels paràmetres indicadors a fi de 
donar més o menys importància relativa al paràmetre corresponent. 

o Un número determinat de columnes per avaluar, entre un cert rang de 
valors, com es troba definit cadascun dels paràmetres indicadors en el 
projecte a estudiar. 

o Un espai on apuntar el valor del paràmetre de qualitat al projecte, que 
s’obté del producte dels valors de les dues columnes anteriors. 

El resultat de l’avaluació s’obté de la suma dels valors existents en la columna 
dels productes. 

La persona que fa l’avaluació només ha de complimentar les columnes referents 
a: si es considera o no el paràmetre indicador de qualitat en el projecte, l’anàlisi del 
paràmetre de qualitat al projecte, i el càlcul de la multiplicació. 

En el cas que la persona que realitza la valoració de la qualitat del projecte 
consideri incompleta la llista dels paràmetres indicadors de qualitat, es poden afegir tots 
els que es creguin necessaris per una completa valoració. Aquesta facultat d’afegir 
paràmetres nous per adaptar-se a les circumstàncies del projecte és una de les avantatges 
d’aquest sistema. 
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Figura 3. Full de Valoració de la Qualitat del Projecte. 
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La resta de columnes i elements del full estan preestablertes per a la tipologia 
dels projectes de carreteres, en general, essent la definició d’aquestes un dels objectes 
del treball d’aquesta tesina. 

Per tant, els elements que cal definir en aquesta tesina són els següents: 

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

 El pes específic corresponent a cadascun dels paràmetres de qualitat 
establerts. 

En el cas del llistat de paràmetres indicadors de qualitat no hi ha més etapes que 
la d’elaborar un llistat d’elements que d’una manera o altre intervenen en la qualitat 
final del projecte. 

Ara bé, en la definició del pes específic de cadascun dels paràmetres és necessari 
seguir les següents etapes de treball, un cop obtingut el llistat de paràmetres definitiu, 
que bàsicament es centren en l’execució de: 

 Un conjunt d’enquestes a persones expertes en l’àmbit de projectes de 
carreteres. 

 L’anàlisi i el tractament de dades de les enquestes per a l’obtenció d’un 
pes específic representatiu de la importància que té cadascun dels 
paràmetres en la qualitat del projecte.  

En el següent capítol s’expliquen doncs les tasques que s’han realitzat per tal 
d’arribar a obtenir els elements que integren el full de valoració de la qualitat del 
projecte. 
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Figura 4. Esquema dels treballs realitzats pel desenvolupament del sistema. 
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Síntesi de la METODOLOGIA 

L’origen de la metodologia utilitzada es deu a l’aplicació del Mètode Delphi a 
l’avaluació de la qualitat dels projectes. 

Aquest mètode permet considerar criteris socials, ambientals, polítics, etc. a més 
dels criteris estrictament econòmics. I permet també 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, el que a la pràctica es tradueix 
en resultats molt pròxims a la realitat. 

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, i el pes específic de la importància relativa de cadascun dels 
paràmetres en la qualitat global del projecte.  

Això implica que per a l’obtenció del pes específic cal realitzar els següents 
treballs: preparar i realitzar enquestes a persones expertes en l’àmbit d’obres de 
carreteres; i l’anàlisi i tractament de dades de les enquestes per a obtenir els pesos 
específics de la forma  més objectiva possible. 

El desenvolupament i el resultat d’aquests treballs són objecte del següent 
capítol. 

 
 


