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Actualment existeixen diversos sistemes de control de qualitat dels projectes d’enginyeria civil, 
que tenen com a finalitat “assegurar” aquesta qualitat mitjançant un control exhaustiu dels processos de 
redacció i disseny. Dins d’aquest àmbit es troben, entre d’altres,  la norma ISO 9001, les auditories de 
projecte i darrerament s’està imposant el concepte de “qualitat total”. 

L’existència de tots aquests processos respon al fet que, segons dades estadístiques, un 
percentatge molt elevat dels problemes de la construcció arreu del món, són deguts a errors durant la fase 
de projecte. 

Tenint en compte aquestes circumstàncies, i donat que en cap cas existeixen procediments que 
controlin i/ó avaluïn la qualitat final del projecte,  la present tesina té per objectiu arribar a calcular 
l’índex de qualitat dels projectes d’urbanització mitjançant un sistema d’avaluació quantitativa de la 
qualitat, basat en valorar els principals paràmetres que incideixen en aquesta qualitat, aplicant un mètode 
de valoració d’experts que segueix la filosofia del mètode Delphi. 

Els elements necessaris per a definir aquest sistema d’avaluació quantitativa de projectes 
d’urbanització, són els següents. 

• Un llistat amb els paràmetres que segons el criteri del tutor i de l’autor, tenen una incidència 
directa en la qualitat dels projectes d’urbanització. 

• Els pesos específics de tots aquests paràmetres, per determinar la importància que se li atorga a 
cadascun d’ells respecte la resta. 

• Un model per a valorar la qualitat dels projectes d’urbanització a partir dels paràmetres definits i 
dels seus pesos específics 

Per tant el primer pas serà definir quins són els paràmetres que determinen la qualitat dels 
projectes d’urbanització. En aquest sentit cal destacar que els paràmetres que s’utilitzen pertanyen a la 
Memòria, als Annexes, als Plànols i als aspectes relatius a la presentació. La resta de paràmetres, no 
s’estudien, per decisió del tutor, per evitar que l’estudi sigui massa dens i això afecti els resultats 
obtinguts.   

Un cop definits els paràmetres, s’ha d’elaborar un qüestionari, per tal que un grup d’experts els 
puguin valorar. Els rangs de valoració dels paràmetres s’indiquen a continuació amb el valor numèric 
entre parèntesi: Imprescindible (5), Molt Important (3), Important (2), Convenient (1), Complementari 
(0,5), Innecessari (0). 

A continuació es defineix el grup d’experts de l’àmbit de projectes d’urbanització, ja sigui 
consultoria, administració, ó bé constructora, i es realitza la consulta d’opinió. 

La fase següent consisteix en plantejar un model de tractament de les dades, per a obtenir el pes 
específic, aplicant funcions estadístiques que permetin calcular-lo de la forma més objectiva possible i 
que mesurin la seva garantia. Les funcions que s’utilitzaran són la Mitja aritmètica i la Desviació mitja. 

Finalment, amb el llistat de paràmetres definit i els seus pesos específics calculats, cal definir el 
full d’avaluació quantitativa de la qualitat d’un projecte d’urbanització real. En aquest full s’ha d’indicar 
si el paràmetre s’ha de considerar ó no, per cada cas particular. En el cas que sigui d’aplicació, s’ha de 
valorar, utilitzant un rang entre 0 i 4, com es troben definits els paràmetres al projecte estudiat. 

L’índex de qualitat del projecte s’obté fent el sumatori dels productes del pes específic de cada 
paràmetre, amb el seu valor assignat, segons com estigui definit al projecte estudiat. Aquest índex s’haurà 
de comparar amb l’índex de qualitat òptima, que s’obté atorgant a tots els paràmetres del  projecte un 
valor de definició de 3,5. 

Per tant s’ha definit un sistema per a l’avaluació qualitativa de la qualitat dels projectes 
d’urbanització, que a més reuneix les següents característiques: és Obert, ja que permet aplicar-se a 
d’altres tipologies de projectes, Senzill, ja que no precisa càlculs complicats, Creïble, ja que es basa en 
l’opinió d’experts, i finalment Objectiu. 

 


