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5. ELABORACIÓ I RESULTATS 

En aquest capítol, es descriuen detalladament tots els treballs necessaris per a 
l’elaboració del llistat de paràmetres indicadors de qualitat, l’obtenció del seu pes 
específic, la definició del full d’avaluació de la qualitat dels projectes i l’aplicació a un 
cas real. 

A l’últim punt del capítol s’adjunten els llistats amb els resultats de cadascun 
d’aquests apartats. 

Una de les finalitats d’aquest capítol es deixar constància de tots els treballs que 
cal realitzar per arribar a desenvolupar un sistema d’avaluació de qualitat de projectes 
d’aquestes característiques, que es pretén que pugui ser utilitzat en futurs estudis 
d’investigació com un manual de desenvolupament en l’àmbit dels projectes 
d’enginyeria civil en general. 

El resultat final és l’obtenció del full que permet la valoració de la qualitat de 
qualsevol projecte d’urbanització. En ell s’inclou el llistat de tots els paràmetres 
indicadors de qualitat de projectes de carreteres i els passos específics corresponents. 

5.1. ELABORACIÓ DEL QÜESTIONARI A PARTIR DEL LLISTAT 
DE PARÀMETRES   

Aquest és probablement el punt més important dins el procés de 
desenvolupament de la tesina, perquè es tracta de la primera etapa on es defineix la base 
de la resta de treballs. 

El llistat de paràmetres pretén ser un recull dels principals elements que 
apareixen als projectes d’urbanització, els quals a més d’estar inclosos, han de d’estar 
ben definits per tal que a l’hora d’avaluar de forma quantitativa la qualitat del projecte, 
s’obtingui un índex de qualitat alt. 

A partir d’aquest llistat es que conforma el qüestionari que s’haurà de sotmetre a 
la valoració dels experts, i que condicionarà de forma directa els resultats d’aquesta 
tesina d’investigació. 
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5.1.1. Estructura i abast del qüestionari 

El qüestionari s’estructura en apartats per tal d’agrupar els paràmetres que fan 
referència a un mateix tema. 

Els apartats proposats i el seu ordre d’exposició corresponen pràcticament als de 
redacció normal d’un projecte per tal de facilitar la seva posterior aplicació en qualsevol 
projecte objecte d’avaluació. 

L’excepció és l’últim apartat, en el qual s’hi avaluen aspectes relatius a la 
presentació dels documents, deixant de banda els elements referits al contingut. 

Els documents analitzats en aquest treball són: 

• El Document número 1, el qual conté la Memòria i els seus Annexes ( a 
excepció dels annexes de Seguretat i salut, Pla de control de qualitat i 
Estudi d’impacte ambiental ). 

• El Document número 2, on es troben els Plànols. 

Per tant, el treball exclou, a més dels annexes enunciats anteriorment, els 
següents documents: 

• El Document número 3, que conté el Plec de condicions. 

• El Document número 4, on s’hi troba el Pressupost. 

La decisió d’excloure aquests punts, necessaris per a definir completament un 
projecte, del contingut de la tesina correspon al tutor, justificada pel fet que el nombre 
de paràmetres analitzats era molt elevat. 

El fet de limitar el nombre de paràmetres a valorar per part dels experts, permet 
millorar l’atenció dedicada a cadascun d’ells, i per tant fa que la valoració global sigui 
més acurada. 

A continuació, figura 2, s’adjunta l’índex d’apartats i subapartats realitzats per 
agrupar els paràmetres: 



5. ELABORACIÓ I RESULTATS 

 42

 

                                      ÍNDEX 

 

1.- MEMÒRIA 
 1.1.- ELEMENTS DE LA MEMÒRIA 

2.- ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 2.1.- HIPÒTESIS 

  2.1.1.- Urbanisme i antecedents 

  2.1.2.- Geotècnia 

 2.2.- BASES DE CÀLCUL ESPECÍFIQUES 

  2.2.1.- Urbanització 

  2.2.2.- Serveis 

   - Xarxa de clavegueram 

   - Xarxa d’abastament d’aigua 

   - Xarxa elèctrica i enllumenat públic 

   - Xarxa de telecomunicacions 

   - Semaforització 

3.- PLÀNOLS 
 3.1.- GENERALITATS 

 3.2.- PLÀNOLS D’UBICACIÓ 

 3.3.- PLÀNOLS DE DEFINICIÓ 

  3.3.1.- Plantes, alçats i seccions 

  3.3.2.- Perfils longitudinals 

  3.3.3.- Plànols específics i de detall 

4.- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

 

 

Figura 2. Índex del Qüestionari amb el llistat de paràmetres de qualitat. 
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5.1.2. Elaboració del llistat 

L’elaboració del llistat de paràmetres de qualitat s’ha realitzat en diferents fases i 
a partir de varies fonts. Tot seguit s’explica breument com s’ha dut a terme aquest 
procés de confecció. 

En la fase inicial es defineix, per part del tutor conjuntament amb l’autor de la 
present tesina, una primera relació de paràmetres, referits a projectes d’enginyeria civil 
en general. 

Amb aquesta primera proposta es fixa un model de llistat amb una mostra dels 
paràmetres a valorar. Es busca que els paràmetres siguin sintètics, explicatius, originals 
respecte els altres i vinculats a l’àmbit de l’estudi. 

A partir d’aquest punt, comença la segona fase on Ferran Roig realitza una tasca 
de recollida d’informació més especifica per diferents vies. 

Les fonts d’informació consultades són entre d’altres:  

• apunts i llibres de l’assignatura “Projectes d’Enginyeria” de la titulació 
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

• tesines realitzades al Departament de Transports de l’Escola (E.T.S.E.C.C.P.B.) 

• projectes consultats al CDECMA 

• aportacions de professionals de l’àmbit de l’enginyeria civil 

• pels temes específics, consulta d’apunts i de la bibliografia recomanada de les 
diferents assignatures del Pla d’estudis d’Enginyeria de Camins 

• aportacions realitzades pel tutor 

D’aquesta manera s’arriba a un llistat definitiu a partir de les noves 
incorporacions, de les modificacions en els ja existents i de les baixes dels considerats 
innecessaris (perquè aporten aspectes de poca rellevància per avaluar la qualitat dels 
projectes), els obvis sense una implicació directa en la qualitat i els que s’escapen de 
l’àmbit dels projectes d’enginyeria civil. 

Un requisit important que ha de complir aquest llistat és que, tot i que ha de 
complert, s’ha evitar que el nombre de paràmetres sigui excessiu. 
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Si el llistat conté molts paràmetres , la valoració del qüestionari per part dels 
experts pot tornar-se feixuga provocant el desinterès i la seva falta de motivació en la 
tasca, aspecte que pot reflectir-se en els resultats obtinguts en la valoració dels 
paràmetres. 

Un altre aspecte interessant és que durant el procés de realització del llistat dels 
paràmetres s’incorporen elements relacionats amb les obres d’urbanització, obres lineals 
(carreteres...), obres de protecció i endegament de rius, obres marítimes i obres 
d’edificació.  

L’objectiu inicial era estendre els treballs de la tesina a un àmbit major, però en 
comprovar que el nombre de paràmetres que s’obtenien era massa elevat, es va optar per 
dividir l’estudi en funció de les diferent tipologies de projectes. 

Així doncs es van reconduir els objectius, i es van dividir els treballs en tres 
tesines, dividides en tres àmbits de projectes: obres d’urbanització, obres lineals i 
edificació. 

Per a cadascuna d’aquestes tres tesines s’ha de definir el llistat que reculli els 
paràmetres que s’ajusten al seu àmbit. 

És possible que es repeteixin paràmetres en diferents tesines, essent aquests 
casos en que s’ha considerat que la seva valoració pot variar en funció de l’àmbit de 
l’estudi. 

També es pot produir el cas contrari, és a dir que es trobi a faltar algun 
paràmetre, que s’ha inclòs en una altra tesina al considerar-se que té una major 
incidència en aquell àmbit. 

5.1.3. Descripció dels paràmetres de qualitat 

La relació de paràmetres que s’acompanya inclou la descripció de cadascun 
d’ells, per evitar confusions sobre el seu significat. 

A continuació, es presenten de forma numerada i organitzada cadascun d’aquests 
paràmetres que conformen el llistat: 



5. ELABORACIÓ I RESULTATS 

 45

1. MEMÒRIA 

1.1. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA 

1. Definir l’objecte del projecte a realitzar. 

Descripció: definir la raó d’ésser del projecte (Per què es fa l’obra?), els 
objectius, ja siguin socials, econòmics, polítics...(Què volem?) i la seva 
justificació. 

2. Analitzar els antecedents històrics i/o administratius que afecten a l’obra. 

Descripció: estudiar els antecedents administratius (existència de Pla General, 
Pla Parcial, Plans especials ...”), històrics (premsa, comentaris de la gent 
gran de la zona...), geogràfics, etc.  

3. Analitzar l’estat actual del problema (la causa) 

Descripció: Inspeccionar “in-situ” la zona  on s’implantarà el projecte i el seu 
entorn, consultar administracions i organitzacions locals, fer enquestes 
als veïns afectats, etc.  

4. Analitzar els condicionants generals i puntuals. 

Descripció: estudiar les limitacions existents que incideixen a la totalitat 
(condicionants generals), per exemple: la qualificació urbanística del 
territori, angle dels talussos...; i les que incideixen a àrees específiques 
(condicionants puntuals), per exemple: cota de desguàs, expropiacions, 
etc. 

5. Plantejar les alternatives i el procés de selecció de la proposta. 

Descripció: proposar possibles solucions i recomanar  quantitativa i 
qualitativament la/es millor/s. El sistema de selecció es pot realitzar a 
partir d’estudis de viabilitat econòmica i/o tècnica. 

6. Sintetitzar els càlculs i les bases utilitzades. 

Descripció: descriure de forma breu les hipòtesis de partida, els paràmetres 
emprats, les simplificacions adoptades, el procés de càlcul informàtic 
utilitzat..., per a coneixement dels tècnics. 
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7. Resumir els annexes més importants. 

Descripció: indicar els annexes principals per la tipologia de projecte: 
urbanisme, geotècnia, xarxa clavegueram, enllumenat públic, 
diemensionat de ferms, etc. 

8. Descriure els serveis afectats (i les restes arqueològiques). 

Descripció: saber quins serveis hi són presents a la zona de treball i l’entorn; 
conèixer el nivell de garantia; fer una valoració prèvia i definir qui haurà 
de pagar si no s’ha previst.  

9. Descriure les expropiacions. 

Descripció: definir les superfícies i els propietaris afectats per les expropiacions,  
veure les qualificacions urbanístiques, etc.  

10. Definir i justificar l’ “any horitzó” o “vida útil” del projecte. 

Descripció: indicar i descriure el període de temps per el que està projectada la 
obra per que compleixi la funció i requeriments establerts. 

11. Justificar l’estudi econòmic (estudi d’ingressos i despeses) 

Descripció: analitzar i justificar les despeses: d’inversió en el terreny, de 
construcció d’habitatges, de manteniment...; i els beneficis: 
quantificables (venda d’habitatges...), no quantificables (millorar la 
qualitat de vida a la zona...) 

12. Recomanar el sistema d’execució. 

Descripció: indicar a la propietat, si s’escau, quin és el millor sistema d’execució 
per dur a terme l’obra: “execució per contracte” ó “execució per 
administració”. 

13. Recomanar el sistema de licitació. 

Descripció: indicar a la propietat, si s’escau, quin és el millor sistema de licitació 
ó adjudicació: obert,  restringit ó negociat (adjudicació directa). 
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14. Definir el termini d’execució de l’obra. 

Descripció: indicar la durada de l’execució de l’obra.   

15. Adjuntar el pla d’obra detallat. 

Descripció: definir el temps necessari que requereix cada activitat de l’obra, la 
data d’inici i fi de l’activitat, així com les activitats precedents i les 
següents, etc. amb la finalitat de preveure unes pautes en el procés 
d’execució de l’obra. 

16. Fixar el termini per a cada fase de l’obra. 

Descripció: definir, si la propietat ho requereix, una estratègia de realitzar les 
obres per fases dividint l’execució en varies actuacions. 

17. Definir el termini de garantia. 

Descripció: indicar el període de temps que va des de la recepció provisional, 
fins la recepció definitiva (normalment es fixa com a termini de garantia 
un any, excepte en obres especials). 

18. Definir la classificació del contractista. 

Descripció: recomanar quines empreses poden fer l’obra segons: tipus d’obra, 
valor de la anualitat, mitjans econòmics, personal, obres fetes, etc. 

19. Indicar el compliment de la norma sísmica. 

Descripció: assenyalar, segons marca la llei, que el projecte compleix les 
especificacions de la norma sísmica per la seva localització.  

20. Adjuntar l’índex dels documents i els seus apartats. 

Descripció: enumerar de manera ordenada tots els documents i els annexes que 
integren el projecte, de forma que siguin fàcilment localitzables. 
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2. ANNEXES A LA MEMÒRIA 

2.1. HIPÒTESIS 

2.1.1. URBANISME I ANTECEDENTS 

21. Analitzar el Pla General d’Ordenació. 

Descripció: revisar el planejament vigent d’àmbit municipal on s’indica la 
qualificació dels terrenys, les previsions de fer obres, etc. 

22. Analitzar el Pla Sectorial corresponent, si s’escau. 

Descripció: revisar el planejament vigent a l’àmbit del Sector del projecte, cas 
que ens trobem en un Sector amb Pla específic.  

23. Analitzar de manera crítica els serveis del Pla Parcial. 

Descripció: en projectes d’urbanització és bàsic revisar i estudiar les xarxes de 
serveis a dissenyar, amb les característiques mínimes que s’han de 
complir,  que es descriuen al Pla Parcial.  

24. Analitzar de manera crítica els vials del Pla Parcial. 

Descripció: en projectes d’urbanització és bàsic revisar i estudiar la xarxa de 
vials prevista al Pla Parcial, on es classifica i s’estructura aquesta xarxa i   
s’indiquen les característiques mínimes que s’han de complir.  

25. Recollir la Normativa Municipal, o de l’administració afectada. 

Descripció: recopilar la normativa específica, ja sigui municipal o bé d’alguna 
administració, per tal de tenir-la en compte cas que existeixin diferències 
amb la normativa general aplicable en projectes d’urbanització.  

26. Definir les expropiacions, propietaris i valoració. 

Descripció: definir a partir del plànol de planta quines seran les superfícies que 
afectaran les obres, quins són els propietaris dels terrenys afectats, quins 
són els llindars entre parcel·les, quina és la superfície afectada de 
cadascun dels propietaris i quin valor estimatiu té. 
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27. Estudiar la meteorologia de la zona: vent, boira i neu. 

Descripció: estudiar quines són les condicions meteorològiques característiques 
de la zona per tenir-les en compte tant a l’hora de dissenyar diferents 
unitats d’obra (tipus de paviment de trànsit, la senyalització vertical...) 
com a l’hora de preveure les condicions d’execució (formigonat, 
pavimentat...) 

28. Estudiar la inundabilitat de la zona. 

Descripció: estudiar si els terrenys afectats per les obres han estat inundats en 
alguna avinguda històrica i si la construcció de les obres afectarà a la 
inundació de noves àrees amb la finalitat de preveure les mesures 
necessàries.  

29. Consultar a les companyies i a l’administració els serveis existents. 

Descripció: identificar quins serveis hi són presents en l’àrea de treball i 
proximitats, i conèixer el nivell de garantia (de la seva situació respecte 
la indicada als plànols, el recobriment de les canonades o cables, les 
dimensions...). Fer una valoració prèvia de costos, indicant qui haurà de 
pagar si no s’ha previst. Els serveis afectats poden ser: aigua 
d’abastament, electricitat, telefonia, gas, ajuntament, clavegueram, etc.  

30. Analitzar la possibilitat de projectar galeries de serveis. 

Descripció: valorar la viabilitat tècnica i econòmica de la unificació de les 
xarxes de serveis de la urbanització amb la construcció de galeries de 
serveis.  

31. Preveure l’execució per fases d’acord amb condicionants, si és adient. 

Descripció: estudiar la possibilitat de dividir l’obra en fases per tal d’adaptar-nos 
a condicionants específics.  

32. Analitzar els projectes anteriors, en cas d’existència. 

Descripció: esbrinar si en el passat ja s’havia fet algun projecte i si és el cas, 
estudiar les solucions proposades, etc. 
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33. Analitzar la història de l’entorn urbà. 

Descripció: estudiar l’evolució històrica de la zona per conèixer com s’ha 
produït aquesta evolució i quines circumstàncies van originar la 
necessitat de realitzar el projecte. 

34. Analitzar l’entorn urbà. 

Descripció: conèixer les característiques actuals de la zona (elements de 
jardineria, edificacions existents, tipus de població, equipaments...). 

35. Consultar l’opinió del veïns. 

Descripció: conèixer que pensa la gent de la zona, que seran els futurs 
beneficiaris de la urbanització, per tal de detectar necessitats, mancances, 
preferències, etc. 

36. Recopilar informació i experiències d’obres veïnes. 

Descripció: consultar projectes d’obres fetes a la zona, ja que és possible que 
obtinguem informació important que afecti el nostre projecte. 

37. Definir la zona d’afectació i la línia d’edificació. 

Descripció: definir la distància característica per a cadascun dels tipus 
d’afectacions possibles, les restriccions que comporten al propietari i les 
àrees afectades en les parcel·les limítrofes. 

2.1.2. GEOTÈCNIA 

38. Realitzar sondeigs. 

Descripció: realitzar perforacions en els punts del terreny on, per les 
característiques de l’obra, és necessari conèixer i assajar el terreny en 
profunditat.  

Comentaris: és necessari si existeixen estructures, per conèixer les condicions de 
recolzament de les cimentacions: assentaments, capacitat portant, etc., 
per tant hi ha qui ho considera Imprescindible. 
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39. Realitzar cates. 

Descripció: realitzar rases en el terreny per permetre fer una descripció visual 
dels materials, existència d’aigua, (a vegades l’existència de serveis), ... i 
per treure mostres dels materials més superficials, per poder assajar en el 
laboratori. 

40. Confeccionar perfils geològics. 

Descripció: confeccionar a partir de les dades dels sondeigs, i a vegades també a 
partir de dades visuals del camp, una descripció gràfica dels materials, 
estructures geològiques, hidrologia, etc. que es troben al llarg d’un perfil. 

41. Realitzar assaigs de capacitat portant. 

Descripció: assajar tant el terreny com els materials, per determinar la seva 
resistència respecte una certa càrrega aplicada. 

42. Estudiar el nivell freàtic i les seves fluctuacions. 

Descripció: determinar a quina cota tenim presència d’aigua al terreny, 
comprovant si aquesta cota es manté constant ó si per altra banda varia al 
llarg del terreny. 

43. Estudiar les corrents subterrànies si s’escau. 

Descripció: determinar si existeixen passos d’aigua subterrània i a quina 
profunditat es troben, valorant si poden afectar tècnica i/o 
econòmicament a l’execució de l’obra. 

44. Determinar l’estabilitat i la geometria dels talussos resultants. 

Descripció: estudiar l’angle d’inclinació dels talussos, així com la disposició de 
bermes i cunetes, per garantir l’estabilitat. 

45. Estudiar l’excavabilitat dels materials. 

Descripció: estudiar les propietats físiques dels materials per determinar els 
mitjans mecànics necessaris per fer les excavacions i preveure els 
rendiments de producció. 
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52. Preveure la mínima afectació del tràfic durant les obres. 

Descripció: preveure executar les obres per fases i en el menor termini possible 
perquè l’impacte sobre la mobilitat de la població de la zona sigui mínim. 
Estudiar els accessos a l’obra.  

53. Incorporar un annex de residus generats (runes, etc.). 

Descripció: en compliment de la normativa de la Generalitat, preveure els tipus i 
els volums de residus generats a l’obra i el tractament o destí que es dona 
per a cadascun.  

54. Justificar el tipus de ferm: rígid o flexible. 

Descripció: estudiar els avantatges i inconvenients, tant tècnics com econòmics, 
de projectar el ferm de la calçada amb aglomerat asfàltic o amb formigó. 

55. Considerar l’ús d’un paviment de baixa sonoritat. 

Descripció: en el cas d’utilitzar un paviment bituminós per la superfície de la 
calçada emprar un paviment especial per reduir el soroll en vies pròximes 
a poblacions, etc. 

56. Definir un acabat formal dels murs. 

Descripció: preveure el disseny d’un acabat formal pels murs, de forma que 
compleixi una funció estructural i alhora una funció estètica. 

57. Preveure que l’arbrat no interacciona amb l’enllumenat públic. 

Descripció: tenir en compte que l’arbrat no tapi la llum de les lluminàries, 
utilitzant diferents alçades per a cada element i/o deixant l’espai 
necessari entre arbres i punts de llum. 

58. Definir un  sistema de reg (gota-gota, aspersió). 

Descripció: preveure el sistema de reg en les zones verdes i/o en l’arbrat dels 
escocells, afavorint el seu manteniment. 
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59. Deixar passos de tubulars en previsió. 

Descripció: preveure futures actuacions deixant passos de tubulars pels diferents 
serveis.  

2.2.2. SERVEIS 

XARXA DE CLAVEGUERAM 

60. Analitzar la possibilitat d’ampliació segons el PGO. 

Descripció: preveure l’ampliació de la xarxa de clavegueram en compliment del 
que s’indica al Pla General d’Ordenació del territori on estem projectant. 

61. Indicar l’acord amb l’administració  del període de retorn. 

Descripció: fixar el període de retorn segons la normativa, per la realització dels 
càlculs hidràulics necessaris.  

62. Estudiar les cotes  de desguàs dels habitatges. 

Descripció: determinar les cotes dels punts de desguàs dels habitatges, de forma 
que tots puguin desguassar als conductes de clavegueram projectats.  

63. Analitzar l’ubicació de les canonades en la calçada: pel centre, per un costat... 

Descripció: estudiar el millor espai per col·locar les canonades als vials, valorant 
per sobre de tot la viabilitat tècnica i d’execució.  

64. Valorar l’alternativa d’un servei de clavegueram unitari o separatiu. 

Descripció: estudiar des del punt de vista tècnic, ambiental i econòmic, els 
avantatges i desavantatges d’un servei de clavegueram separatiu d’un 
servei unitari. 

65. Justificar el material de les canonades. 

Descripció: definir el material a utilitzar per les canonades de la xarxa de 
clavegueram (polietilé, PVC...). 
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66. Justificar la impossibilitat de no posar bombeig. 

Descripció: en els casos en que es projecti la col·locació un sistema de bombeig, 
justificar la seva implantació davant d’altres alternatives que comportin 
menys problemes de funcionament i sobretot de manteniment. 

67. Justificar la impossibilitat de no posar sifons. 

Descripció: en els casos en que es projecti la col·locació de sifons a la xarxa, 
justificar la seva implantació davant d’altres alternatives que normalment 
donen millor resultat en el disseny de xarxes de clavegueram. 

68. Definir els pendents ajustant-se als valors recomanats pels materials i pel bon 
funcionament de la xarxa. 

Descripció: determinar els pendents dels conductes en funció del terreny existent 
tenint en compte que les velocitats màxima i mínima projectades han 
d’estar dins els límits recomanats.  

69. Definir les confluències de manera obliqua. 

Descripció: determinar com resoldre l’encreuament dels diferents serveis en 
planta, amb plànols de detall en secció i alçat. 

70. Justificar l’ús de cambres de neteja. 

Descripció: estudiar els beneficis que es poden produir amb la instal·lació de 
cambres de neteja a la xarxa.  

XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 

71. Analitzar la possibilitat d’ampliació segons el PGO. 

Descripció: preveure l’ampliació de la xarxa d’abastament en compliment del 
que s’indica al Pla General d’Ordenació del territori on estem projectant.  

72. Consultar la companyia. 

Descripció: informar a la companyia sobre la xarxa projectada i demanar 
informació sobre punts de connexió a la xarxa existent més propera, 
normativa de la zona, requisits específics...  
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73. Justificar les dotacions de càlcul. 

Descripció: calcular a partir de la població equivalent que tindrà la urbanització 
quina serà la dotació necessària, sense oblidar l’aigua destinada a recs i/o 
manteniment d’alguns equipaments...  

74. Justificar la xarxa ramificada en lloc de la  mallada. 

Descripció: en els casos que s’adopti com a solució una xarxa ramificada, 
estudiar els avantatges i desavantatges, sobretot des del punt de vista 
tècnic, que s’obtenen respecte a l’opció d’una xarxa mallada.  

75. Analitzar la ubicació de les canonades sota la vorera. 

Descripció: estudiar la col·locació de les canonades de la xarxa d’abastament 
respecte la resta de serveis, tant en profunditat com en relació a la 
calçada.  

76. Justificar el material de les canonades. 

Descripció: definir el material a utilitzar per les canonades de la xarxa 
d’abastament (polietilé d’alta densitat, PVC...).  

77. Definir la ubicació i tipologia dels dipòsits, anàlisi d’alternatives . 

Descripció: determinar justificadament, en les casos en que sigui necessari 
projectar un dipòsit d’abastament, on situar-lo i la seva tipologia 
(formigó prefabricat, “in situ”, altres materials...), valorant aspectes 
tècnics, hidràulics, d’execució i econòmics.  

78. Indicar les solucions o garanties per garantir pressió mínima: dipòsits elevats, 
calderins... 

Descripció: justificar que en tots els punts de la xarxa tenim la pressió mínima 
necessària per l’abastament, en especial als punts més allunyats del punt 
de connexió o dipòsit, i als hidrants de la xarxa contra incendis; descriure 
els elements a col·locar. 
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79. Indicar les solucions o garanties per no sobrepassar la pressió màxima: reductors de 
pressió... 

Descripció: justificar que no tenim cap punt de la xarxa que sobrepassa la 
pressió màxima que poden suportar les canonades; descriure els elements 
a col·locar.   

80. Indicar que la distribució dels hidrants s’ajusta al Decret corresponent. 

Descripció: estudiar la ubicació del hidrants d’incendis justificant el compliment 
del Decret 241/1.994 sobre condicionants urbanístics i de protecció 
contra incendis als edificis.  

81. Indicar la idoneïtat de la distribució de claus de pas. 

Descripció: col·locar claus de pas en tots els punts singulars de les canonades, 
justificant la seva correcta distribució.  

82. Preveure sistema de buidat de canonades. 

Descripció: dissenyar un sistema de buidat de la xarxa d’abastament per poder 
efectuar reparacions, feines de manteniment...  

83. Preveure la col·locació de ventoses als punts alts. 

Descripció: projectar ventoses per reduir la pressió màxima als punts alts de la 
xarxa d’abastament.  

XARXA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 

84. Analitzar la possibilitat d’ampliació segons el PGO o reserves de futur. 

Descripció: preveure l’ampliació de la xarxa elèctrica i/o d’enllumenat públic en 
compliment del que s’indica al Pla General d’Ordenació del territori on 
estem projectant.  

85. Consultar la companyia i l’administració. 

Descripció: informar a la companyia sobre la xarxa projectada i demanar 
informació sobre normativa de la zona, requisits específics, tràmits per 
donar d’alta contracte de subministrament...  
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86. Indicar el compliment de la normativa de contaminació lumínica. 

Descripció: justificar quins elements s’han disposat per garantir que no 
s’incompleix la normativa de contaminació lumínica (casquets superiors 
de protecció a les llumeneres, reductors de flux...)  

87. Indicar el càlcul de la  il·luminació i descripció del mètode. 

Descripció: descriure el sistema utilitzat per realitzar els càlculs lumínics dels 
vials, places..., indicant totes les hipòtesis adoptades (índex de reflexió de 
la calçada, coeficient de desgast la llumenera...)  

88. Justificar les intensitats d’il·luminació necessàries. 

Descripció: a partir de les intensitats mínimes definides per l’Administració i del 
mètode de càlcul utilitzat, indicar la intensitat mitja de càlcul i la 
uniformitat mitja (que ha de ser superior a 0,4).  

89. Justificar el tipus d’il·luminació: vapor de sodi, vapor de mercuri, halògens... 

Descripció: indicar el tipus d’il·luminació projectada valorant avantatges i 
desavantatges respecte la resta d’opcions; estudiar els tipus d’il·luminació 
de l’entorn.  

90. Definir tipus de faroles a col·locar i la seva distribució. 

Descripció: indicar la tipologia (bàculs, columnes...) i els materials (metàl·lics, 
de fosa...) dels suports dissenyats, així com la seva distribució al llarg 
dels vials (unilateral, al portell o confrontades).  

91. Definir el quadre de comandament (reducció del flux, apagat parcial...) 

Descripció: indicar les característiques dels quadres de comandament de la 
instal·lació d’enllumenat públic (reduccions de flux, nº de línies, 
proteccions automàtiques i/o manuals, proteccions diferencials...).  

92. Definir el sistema d’encesa: rellotge, cèl·lula fotoelèctrica, manual... 

Descripció: descriure el sistema d’encesa projectat, indicant si s’han valorat 
d’altres alternatives o pel contrari s’ha dissenyat seguint les exigències de 
l’administració que rebrà i es farà càrrec de la instal·lació.   
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93. Determinar la ubicació de les E.T. 

Descripció: estudiar la col·locació òptima de les Estacions Transformadores 
projectades per distribuir l’energia elèctrica a tots els punts de la 
urbanització.  

94. Determinar els passos de carrer, la ubicació de pericons... 

Descripció: indicar en quins punts es realitzen els passos de cablejat d’un carrer 
a un altre, així com la col·locació dels pericons necessaris per aquests 
passos i per feines de manteniment (segons normativa).  

95. Soterrar totes les línies. 

Descripció: projectar i valorar tècnica i econòmicament el soterrament de les 
línies elèctriques aèries existents.  

XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

96. Analitzar la possibilitat d’ampliació segons el PGO o reserves de futur. 

Descripció: preveure l’ampliació de la xarxa de telecomunicacions en 
compliment del que s’indica al Pla General d’Ordenació del territori on 
estem projectant.  

97. Consultar les companyies de Telefonia i comunicacions. 

Descripció: informar a la companyia sobre la xarxa projectada i demanar 
informació sobre requisits específics (prisma protector de canonades, 
dimensions dels pericons...).  

98. Determinar els passos de carrer i la ubicació de pericons de telefonia 

Descripció: indicar en quins punts es realitzen els passos de cablejat d’un carrer 
a un altre, així com la col·locació dels pericons necessaris per aquests 
passos i per feines de manteniment.  

99. Soterrar les línies aèries de telefonia existents si s’escau. 

Descripció: projectar i valorar tècnica i econòmicament el soterrament de les 
línies de telefonia aèries existents.  



5. ELABORACIÓ I RESULTATS 

 60

100. Preveure l’execució de passos per cablejat de fibra òptica. 

Descripció: dissenyar passos per cablejat de fibra òptica en previsió de futures 
instal·lacions (consultar amb les diferents operadores d’aquests serveis).  

101. Preveure la conducció de fibra òptica. 

Descripció: en aquests passos de cablejat de fibra òptica, preveure un sistema per 
la conducció de la fibra òptica.  

SEMAFORITZACIÓ 

102. Indicar la consulta de l’administració i la seva acceptació. 

Descripció: presentar davant l’administració el projecte de semaforització per tal 
d’obtenir un informe favorable o en cas contrari les esmenes a dur a 
terme per que el projecte sigui acceptat.  

103. Determinar els passos de carrer i la ubicació de pericons... 

Descripció: indicar en quins punts es realitzen els passos de cablejat d’un carrer 
a un altre, així com la col·locació dels pericons necessaris per aquests 
passos i per feines de manteniment.  

104. Optimitzar la col·locació de semàfors. 

Descripció: dissenyar un distribució de semàfors òptima des del punt de vista de 
solucionar les interseccions col·locant-ne els mínims possibles (evitar 
vials amb excés de semàfors que dificultin la circulació).  

105. Sincronitzar les fases de funcionament dels semàfors de les diferents cruïlles. 

Descripció: dissenyar una programació pel funcionament dels semàfors en que 
es tinguin en compte la interrelació entre els carrers, les seves prioritats 
en funció de les densitats...  
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3. PLÀNOLS 

3.1. GENERALITATS 

106. Definir tota l’obra. 

Descripció: descriure de forma detallada tot el que s’ha de fer a l’obra, donat que 
els plànols són un document contractual a partir del qual es realitzen les 
diferents unitats d’obra. 

107. Indicar l’índex de plànols en un full o en un plànol resum.  

Descripció: enumerar de manera ordenada tots els plànols que conté el projecte, 
de forma que es pugui saber ràpidament quants i quins plànols tenim, i es 
puguin trobar fàcilment. 

108. Presentar doblegat i amb retolació visible. 

Descripció: plegar els plànols, en cas que siguin d’una mida de paper superior 
als altres documents, per presentar-los conjuntament amb un mateix 
format per ser arxivats i facilitar la seva identificació. 

109. Utilitzar un quadre de retolació i una mida de paper (DIN) normalitzat . 

Descripció: normalitzar la presentació seguint les recomanacions del “Manual de 
Normas UNE sobre dibujo técnico” (AENOR). El quadre de retolació ha 
de contenir la informació necessària per facilitar el treball. 

110. Identificar cada plànol amb títol, número i arxiu. 

Descripció: incloure aquests elements en el quadre de retolació per poder 
identificar tots els plànols del projecte físicament i informàticament 
(recuperar els arxius).  

111. Indicar a cada plànol el/s autor/s (la firma), la data i les revisions. 

Descripció: incloure aquests elements en el quadre de retolament de cada plànol 
del projecte. És molt important la data i el número de la darrera revisió 
per evitar confusions amb versions anteriors. 
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112. Definir les escales gràfiques. 

Descripció: presentar l’escala en forma d’un segment graduat per conèixer 
l’escala en tots els casos, encara que s’alterin les dimensions físiques del 
suport paper, evitant errors d’amidament. 

113. Estar acotades totes les dimensions. 

Descripció: acotar totes les distàncies totals i parcials amb la  finalitat de definir 
tots els elements i evitar els errors de mesura amb escalímetre o amb 
suport informàtic. 

114. Presentar totes les xifres llegibles. 

Descripció: utilitzar un estil i una grandària de la font del text suficientment 
clara i entenedora, sense que es sobreposin diferents valors, facilitant i 
agilitzant el treball a l’obra dels que utilitzaran els plànols. 

115. Presentar els gruixos dels traçats o els colors que permetin diferenciar els 
elements. 

Descripció: utilitzar diferents gruixos, trames, tipus de línies o colors en el traçat 
dels plànols, ressaltant els punts que es considerin més importants, per 
millorar i facilitar la seva interpretació.  

116. Existir referències creuades entre plànols (elements relacionats). 

Descripció: en cas que existeixin elements comuns amb d’altres plànols, utilitzar 
referències per poder relacionar els elements projectats. 

117. Presentar llegenda.  

Descripció: incloure en cada plànol un quadre per indicar el significat de la 
simbologia utilitzada per representar els diferents elements, dels traçats 
de les línies, de les trames, etc. 

118. Presentar el plànol clau per situar els plànols o en el seu defecte són fàcilment 
situables. 

Descripció: incloure en un dels marges del plànol un esquema, a petita escala, de 
la situació del dibuix representat al plànol dins la planta general de tota 
l’obra. 
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119. En plànols grans, incloure el sistema de coordenades. 

Descripció: incloure eixos i/o punts de coordenades absolutes conegudes per 
facilitar i referenciar la situació exacta dels diferents elements inclosos 
als plànols. 

120. Facilitar el treball en obra. 

Descripció: realitzar els plànols amb el detall necessari i de manera complerta 
perquè sigui fàcil la seva consulta i el treball en l’obra. 

 

3.2. PLÀNOLS D’UBICACIÓ 

121. PLÀNOLS DE SITUACIÓ I LOCALITZACIÓ. 

Descripció: indicar on s’ubica la nostra obra geogràficament mitjançant un 
Plànol de Localització ( escala 1/400.000 – 1/50.000) i un Plànol de 
Situació (escala 1/50.000 - 1/5.000) . 

122. PLANTA GENERAL on es veu la totalitat de l’obra. 

Descripció: plànol on es pugui veure la totalitat de l’obra projectada en una sola 
planta, amb el màxim detall possible, a una escala 1/5.000 – 1/500. 

123. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG. 

Descripció: representar en plànols l’estat actual del terreny, amb cotes i corbes 
de nivell, i la situació de les bases de replanteig i anivellació. 

124. Definir les bases d’anivellació. 

Descripció: representar al plànol de topografia i replanteig els punts del terreny 
amb cota coneguda, que serviran per referenciar els nivells dels diferents 
elements de l’obra . 

125. Definir les bases de replanteig. 

Descripció: representar al plànol de topografia i replanteig els punts del terreny 
de coordenades conegudes, que serviran per referenciar la situació dels 
diferents elements de l’obra. 
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126. Utilitzar cotes absolutes referides a xarxes concretes. 

Descripció: utilitzar sistemes de coordenades conegudes d’àmbit regional, 
nacional, UTM, etc. a fi d’evitar errors de precisió, així com permetre la 
integració del projecte en qualsevol altre tipus d’actuació. 

 

3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ 

3.3.1. PLANTES, ALÇATS I SECCIONS 

127. En les plantes, definir els canvis d’alineacions amb perfils a les plantes. 

Descripció: definir els punts d’unió entre rectes, clotoides, corbes, etc. indicant 
el valor del radi, curvatura, paràmetre de la clotoide, etc. necessaris per 
definir el traçat. 

128. Definir bé els eixos i definir la posició exacta en la secció tipus i en els perfils. 

Descripció: disposar de tota la informació necessària per replantejar els eixos a 
l’obra i definir la posició de qualsevol element constructiu respecte 
aquests eixos. 

129. Referenciar les obres de fàbrica correctament respecte els perfils dels eixos. 

Descripció: marcar la posició relativa de les obres de fàbrica sobre els eixos de 
manera que es faciliti el seu replanteig a l’obra. 

130. En els perfils transversals, definir desmunt i terraplè. 

Descripció: indicar numèricament el valor de l’àrea corresponent al desmunt i al 
terraplè després de definir la superfície natural de terreny i la superfície 
de la rasant. 

131. En les seccions tipus, situar el conjunt de serveis projectats amb cotes. 

Descripció: incloure una secció transversal on s’indiqui clarament la posició, 
amb cotes, dels diferents serveis projectats. 
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132. Definir el diàmetre i tipus de canonades o drenatges. 

Descripció: indicar clarament les característiques que es considerin més 
importants tant geomètriques com dels materials utilitzats per les xarxes 
de serveis. 

133. Definir els murs i la seva tipologia. 

Descripció: representar els murs de manera que es faciliti la seva correcta 
execució a l’obra, indicant les característiques dels materials i el seu 
acabat formal. 

134. Definir la vegetació. 

Descripció: indicar la tipologia i les característiques de cada arbre o planta (tipus 
i mida), la seva ubicació, la distància entre ells, etc. 

135. Definir la senyalització. 

Descripció: indicar les característiques geomètriques, situació i orientació de 
cadascun dels elements de senyalització, ja sigui vertical o horitzontal 
(pintura sobre el paviment). 

136. Definir el mobiliari urbà. 

Descripció: indicar les característiques geomètriques, materials i ubicació de 
cadascun dels elements de mobiliari urbà projectats. 

SITUAR I DEFINIR CLARAMENT: 

137. A la xarxa de clavegueram: canonades, pous de registre, imbornals, sifons... 

Descripció: indicar clarament al plànol de planta la situació de tots els elements, 
a més d’incloure un plànol de detall amb seccions tipus, característiques 
geomètriques, materials utilitzats, etc.. 

138. A la xarxa d’abastament: canonades, pericons, claus, descàrregues, ventoses... 

Descripció: indicar clarament al plànol de planta la situació de tots els elements, 
a més d’incloure un plànol de detall amb seccions tipus, característiques 
geomètriques, materials utilitzats, etc. 
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139. A la xarxa elèctrica: E.T., línies A.T., M.T. i B.T. 

Descripció: indicar clarament al plànol de planta la situació de tots els elements, 
a més d’incloure un plànol de detall amb seccions tipus, característiques 
geomètriques, materials utilitzats, etc. 

140. A l’enllumenat públic: línies, punts de llum, quadre de comandament... 

Descripció: indicar clarament al plànol de planta la situació de tots els elements, 
a més d’incloure un plànol de detall amb seccions tipus, característiques 
geomètriques, materials utilitzats, etc. 

141. A la xarxa de telefonia i comunicació: prismes de distribució, pericons... 

Descripció: indicar clarament al plànol de planta la situació de tots els elements, 
a més d’incloure un plànol de detall amb seccions tipus, característiques 
geomètriques, materials utilitzats, etc. 

142. A la xarxa de gas: canonades, pericons, claus de pas, vàlvules, manòmetres... 

Descripció: indicar clarament al plànol de planta la situació de tots els elements, 
a més d’incloure un plànol de detall amb seccions tipus, característiques 
geomètriques, materials utilitzats, etc. 

143. Plànols de pavimentació. 

Descripció: incloure un plànol amb les seccions tipus del carrers i una secció del 
paquet de ferm projectat en cada cas, amb el tipus d’explanada i el gruix i 
material de les capes subbase, base i rodadura. 

144. Plànols d’enderrocs amb distinció dels diferents materials i tractaments. 

Descripció: representar les unitats d’obra que s’han d’enderrocar senyalant l’àrea 
afectada, el volum i el tipus de material. 

145. Plànols d’expropiacions i zones d’afectació temporal. 

Descripció: mostrar les propietats afectades per les obres que són objecte 
d’expropiació o afectació temporal, amb acotacions, indicant la 
classificació del terreny, etc. 



5. ELABORACIÓ I RESULTATS 

 67

146. Plànols d’obres provisionals. 

Descripció: representar aquelles unitats d’obra que tenen una vida limitada que 
es realitzen per exemple, per permetre el desenvolupament de les obres, 
per disminuir l’impacte ambiental, etc. 

147. Plànols de desenvolupament de les obres. 

Descripció: representar les fases o etapes de treball en funció dels procediments 
constructius més adients. 

3.3.2. PERFILS LONGITUDINALS 

148. Mostrar numèricament les cotes del terreny. 

Descripció: indicar les cotes del terreny natural amb valors numèrics, en una 
“guitarra”. 

149. Mostrar numèricament les cotes de les rasants. 

Descripció: indicar les cotes de la rasant de l’eix del traçat amb números, en una 
“guitarra”. 

150. Acotar els desmunts i terraplens. 

Descripció: indicar el valor numèric corresponent a la diferència de cotes entre 
el terreny natural i la rasant per mostrar la altura del desmunt o del 
terraplè previst a l’eix. 

151. Definir els acords verticals. 

Descripció: definir els punts i els paràmetres característics que defineixen els 
acords verticals que uneixen rasants de diferent pendent. 

152. Definir els diferents peralts amb detall, per fer mesures sobre el plànol. 

Descripció: definir el percentatge i el sentit del pendent del peralt, així com la 
seva transició. 
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153. Especificar els diàmetres, pendents i situació dels registres de clavegueram. 

Descripció: indicar les característiques geomètriques i la situació dels pous de 
registre amb valors numèrics, en una “guitarra”. 

154. Indicar les cotes de cadascun dels pous. 

Descripció: indicar les cotes dels pous de registre amb valors numèrics, en una 
“guitarra”. 

155. Indicar la situació de les obres de fàbrica, enllaços amb altres vies, etc. 

Descripció: senyalar sobre la superfície de la rasant els punts quilomètrics on es 
situen les obres de fàbrica, indicant el tipus d’obra de fàbrica. 

156. Correspondre amb els perfils situats en els eixos de les plantes. 

Descripció: realitzar els perfils longitudinals seguint el traçat dels eixos definits 
en les plantes. 

157. Realitzar perfils a tots els punts singulars de la planta. 

Descripció: indicar amb la cota del terreny natural, la cota de la rasant, etc. els 
punts on en els plànols de planta hi ha punts singulars (canvi d’alineació 
recta a clotoïde, de clotoïde a corba, etc.). 

158. Realitzar perfils en els punts singulars dels longitudinals  

Descripció: indicar amb la cota del terreny natural, la cota de la rasant, etc. els 
punts on en l’alçat del perfil longitudinal hi ha un canvi d’alineació de 
manera que la informació d’aquest punt s’ha de considerar a l’hora de fer 
un amidament més exacte dels metres cúbics de terraplè i/o de desmunt 
amb els transversals. 

3.3.3. PLÀNOLS ESPECÍFICS I DE DETALL 

159. Definir en quadres les característiques de materials i qualitat d’execució. 

Descripció: definir de manera sintètica i ordenada les característiques dels 
materials, el tipus de control previst..., en quadres específics. 
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PLÀNOLS D’ARMADURES: 

160. Dimensionar els diàmetres de la ferralla de forma simplificada. 

Descripció: reduir, si és possible, els tipus de diàmetres dels rodons corrugats 
projectats per sistematitzar el treball a l’obra. 

161. Definir la ferralla amb claredat. 

Descripció: utilitzar un sistema d’identificació dels rodons que permeti un 
enteniment clar de les dimensions i les formes dels rodons 
(especejament) així com dels cavalcaments. 

PLÀNOLS DE SERVEIS EXISTENTS I/O AFECTATS: 

162. Definir els serveis soterrats o definir garanties d’ells. 

Descripció: representar en un plànol de planta les xarxes de serveis existents 
indicant els diàmetres, el número de canonades, la profunditat a que es 
troben, etc. 

163. Definir la possibilitat de connexió a la xarxa d’abastament. 

Descripció: representar en un plànol de planta on fer la connexió a la xarxa 
d’abastament existent i afegir un detall d’aquesta connexió. 

164. Definir la capacitat de desguàs del clavegueram. 

Descripció: indicar al plànol de clavegueram el cabal que pot desguassar la 
xarxa de clavegueram. 
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4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

165. Indexar i paginar tots els documents. 

Descripció: fer un índex general per a tot el projecte, i un índex per a cadascun 
dels documents i annexes presentats; enumerar de manera ordenada tots 
els fulls que conté el projecte. 

166. Identificar a cada pàgina a quin document correspon. 

Descripció: mostrar en l’encapçalament o en el peu de tots els fulls del projecte a 
quin document o annex pertany. 

167. Enquadernar els documents de manera que faciliti la consulta. 

Descripció: utilitzar un sistema d’enquadernació que permeti consultar els texts i 
els plànols amb comoditat (per exemple, en els plànols no utilitzar fundes 
de plàstic individuals massa ajustades...).  

168. Revisar l’existència i l’ordre de tots els documents. 

Descripció: controlar que el document original, o la còpia, sigui complert, que 
inclogui tots els documents i respecti l’ordre de l’índex del projecte. 

169. Evitar les “fotocòpies de fotocòpies”. 

Descripció: evitar utilitzar figures, plànols, etc. que siguin fotocòpies de 
fotocòpies i no tinguin la suficient claredat i/o que no s’ajustin al que es 
descriu al projecte. 

170. Evitar les errades fruit de la falta d’una última repassada (ortografia, 
repeticions,...). 

Descripció: previ a la presentació del projecte, repassar-lo sencer per evitar 
qualsevol tipus d’error . 

171. Realitzar una presentació atractiva (des de la perspectiva del client). 

Descripció: tenir en compte qui és el client a qui va dirigit el projecte i quins són 
els objectius que es volen aconseguir, per desenvolupar i presentar el 
projecte tenint cura del marketing . 
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172. Incloure annex fotogràfic. 

Descripció: afegir un annex que reculli un reportatge fotogràfic de l’àrea 
afectada pel projecte i l’entorn, així com de mitjans específics que es 
preveu utilitzar, etc. 

173. Incloure maqueta de l’obra o fotografies de la mateixa. 

Descripció: construir una maqueta del resultat final de les obres per mostrar com 
quedarà el territori en acabar els treballs. 

174. Incloure un CD-ROM amb tota la informació del projecte. 

Descripció: presentar tota la documentació (memòria, annexes, plànols, etc.) en 
format digital complementant l’entrega en paper, per facilitar la 
realització de còpies, permetre la consulta de detalls dels plànols, etc. 
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5.1.4. Configuració del qüestionari 

El qüestionari contempla bàsicament els següents punts: 

• els paràmetres indicadors 

• un sistema de puntuació del pes específic per valorar la importància dels 
paràmetres 

• un recull d’observacions que aporten facilitats en l’execució de 
l’enquesta 

• els títols indicatius per ubicar a l’expert en l’apartat del projecte que es 
valora. 

El qüestionari s’organitza per apartats, de manera que cada full conté tots els 
paràmetres referents a un tema. 

El sistema de valoració del pes específic del paràmetre ha de permetre una 
selecció ràpida i intuïtiva del pes. 

Per definir el rang de valoració conjuntament amb el tutor i segons estudis sobre 
elaboració de qüestionaris efectuats per psicòlegs, es considera convenient que aquest 
rang de valoració no sigui superior a 5, doncs en cas contrari la resposta esdevé 
complexa. 

Per realitzar la valoració dels paràmetres es dona la possibilitat d’escollir entre 
dos sistemes de puntuació: 

 puntuació numèrica: en que l’expert puntua amb un valor del 0 al 5, en 
la columna corresponent reservada a aquest propòsit.  

 puntuació alfanumèrica: l’expert marca amb una creu una de les 
caselles corresponents a la vertical sota una valoració qualitativa, a la 
qual s’hi associa un valor numèric. 

Si l’expert consultat ho desitja pot utilitzar alternativament un o altre sistema de 
puntuació, per tal de facilitar al màxim el procés de valoració.    

En el cas que la valoració es realitzi alfanumèricament s’ha d’escollir entre les 
següents opcions, que estan associades als corresponents valors numèrics:  
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 Imprescindible:  pes = 5 

 Molt important:  pes = 3 

 Important:   pes = 2 

 Convenient:   pes = 1 

 Complementari:  pes = 0,5 

 Si es considera un cas diferent a aquests, amb un valor intermig o inferior a 
aquests pesos, es dona l’alternativa d’efectuar la valoració per mitjà del sistema de 
puntuació numèric, en la columna corresponent.  

Així per exemple, si l’expert dubta entre Imprescindible i Molt important, és 
possible puntuar amb el valor numèric de 4.  

De la mateixa manera, si es considera que el paràmetre és Innecessari es pot 
puntuar amb un 0 a la columna alternativa. Aquest últim cas és difícil que es contempli 
per la pròpia naturalesa del llistat, doncs tots els paràmetres del llistat són necessaris per 
al contingut i la definició del projecte. 

A continuació es defineixen els valors alfanumèrics: 

 Imprescindible –valor igual a 5- són aquells paràmetres que es 
considera que han d’existir obligatòriament en tot projecte, segons el 
criteri de l’expert. 

 Molt important –valor igual a 3- quan la presència del paràmetre resulta 
fonamental en el projecte, però la seva existència no es considera 
obligatòria. 

La diferència numèrica entre “Imprescindible” i ”Molt important” és de 
dos nombres, de 5 a 3, perquè intenta destacar la transcendència d’un 
paràmetre, l’existència del qual és obligatòria, respecte un paràmetre la 
presència del qual pot ésser qüestionada. Així doncs, en el primer cas no 
pot haver-hi mai el dubte, mentre que en el segon sí.  
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En ocasions pot succeir que la valoració d’un paràmetre es trobi a la 
frontera entre “Imprescindible” i “Molt important” perquè es consideri 
que és obligatori o fonamental però que, en comparació amb algun altre 
paràmetre valorat, no presenti un caràcter d’obligatorietat tan destacat o 
es consideri com a quelcom més que fonamental. Per aquests casos es 
contempla la possibilitat de puntuar un 4. 

 Important –valor igual a 2- el paràmetre és significatiu però deixa de ser 
fonamental, de manera que, si no existeix en el projecte, es pot 
considerar com un error rellevant però que pot ésser justificable. 

La diferència entre “Molt important” i “Important” es considera molt 
petita. Per tant, el fet de valorar un o altre pot ser producte de comparar el 
grau de rellevància del paràmetre amb algun altre paràmetre indicador 
avaluat anteriorment. 

 Convenient –valor igual a 1- aquell paràmetre que es considera útil i 
profitós per la millora de la qualitat del projecte. La seva absència no 
perjudica seriosament la seva qualitat. 

 Complementari –valor igual a 0,5– aquell paràmetre que resulta ser 
addicional, accessori o que simplement amplia el contingut del projecte. 
Per tant, la seva inexistència només perjudica molt lleument la seva 
qualitat final. 

 Innecessari –valor igual a 0– quan el significat aportat pel paràmetre al 
projecte es considera insignificant o inclús superflu. Per tant, la seva 
absència no només pot ser justificada sinó que, fins i tot, pot ésser 
recomanable per tal d’evitar carregar amb excés el projecte i dificultar-ne 
la comprensió. 

Els qüestionaris es presenten als experts un cop incorporats tots els paràmetres 
indicadors de qualitat, estrets del llistat. 

Tot i això, com s’ha comentat anteriorment, el llistat no és definitiu donada la 
possibilitat d’anar completant-lo a mida que s’incorporin nous paràmetres que segons 
els criteris dels experts puguin ser importants per a l’avaluació de la qualitat d’un 
projecte.   

A l’últim capítol d’aquesta tesina, “Annexes”, s’adjunta un model d’aquest 
qüestionari utilitzat per valorar els paràmetres. 
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5.2. OBTENCIÓ DEL PES ESPECÍFIC DELS PARÀMETRES 

El pes específic de cada paràmetre indicador de la qualitat d’un projecte és un 
valor numèric que permet contrastar i donar més o menys importància al paràmetre 
corresponent en front la resta de paràmetres. 

Aquest pes específic dels paràmetres de qualitat s’obté a partir de: 

• L’enregistrament de les valoracions que fan els experts, a partir de la 
realització dels qüestionaris 

• L’anàlisi i el tractament de dades 

L’execució d’aquests treballs s’ha de fer posteriorment a l’elaboració del 
qüestionari amb el llistat de paràmetres de qualitat, seguint una seqüència lògica de 
treballs. 

L’anàlisi i el tractament de les dades pretén establir una metodologia exportable 
a l’avaluació de qualsevol tipus de projecte d’enginyeria civil, ja que un dels objectius 
més importants d’aquest informe és el de consolidar una base de treball que pugui ser 
útil per a posteriors treballs d’avaluació.  

Per a l’obtenció del pes específic és important definir quin rang de valors 
s’utilitzarà per a la valoració quantitativa dels paràmetres i la seva correlació amb la 
seva descripció qualitativa. 

5.2.1. ENREGISTRAMENT DE L’OPINIÓ DELS EXPERTS 

El registre de l’opinió dels experts es fa a partir de la realització del qüestionari 
per valorar la importància relativa dels paràmetres de qualitat del llistat elaborat. 

Per tant, en principi és necessari que prèviament a aquesta etapa de treball es 
finalitzi l’elaboració del llistat de paràmetres de qualitat, però donat que es tracta d’un 
procés obert, es permet la inclusió de nous paràmetres durant el seu desenvolupament.  
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46. Estudiar els assentaments ó possible expansivitat. 

Descripció: a partir de les dades sobre la capacitat portant del terreny i les 
característiques dels materials de la zona, determinar possibles 
assentaments i/o expansivitats. 

47. Estudiar l’agressivitat de les aigües. 

Descripció: estudiar la composició de les aigües presents a la zona i determinar 
com poden afectar a la nostra obra. 

 

2.2. BASES DE CÀLCUL ESPECÍFIQUES 

2.2.1. URBANITZACIÓ 

48. Estudiar les necessitats de places d’aparcaments en via pública. 

Descripció: Estudiar la normativa i consultar amb l’administració corresponent 
la necessitat de preveure un nombre determinat de places d’aparcament 
als vials projectats 

49. Determinar el mobiliari urbà que s’integri millor en l’entorn. 

Descripció: projectar elements de mobiliari en funció de l’entorn en el que ens 
trobem, tant des del punt de vista de la funcionalitat com estètic. 

50. Determinar la vegetació/arbrat autòctona. 

Descripció: projectar una vegetació (plantes arbustives, arbres, etc.) que s’adapti 
bé al clima i condicions particulars de la zona per a minimitzar els costos 
de manteniment. 

51. Complir les normes de senyalització viària. 

Descripció: preveure el número de senyals (senyalització vertical i horitzontal) i 
la seva disposició, necessàries per garantir la seguretat viària. 
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De fet el llistat de paràmetres està en constant fase d’actualització ja que a mida 
que es facin més consultes d’opinió, probablement s’afegiran nous elements que segons 
el criteri dels experts incideixen a l’hora d’avaluar la qualitat d’un projecte 
d’urbanització. 

Tot seguit s’enumeren els treballs que cal realitzar per a l’enregistrament de les 
opinions, organitzats en tres etapes: 

I. Preparació de la consulta d’opinió: 

i. Configuració del qüestionari 

ii. Determinació del conjunt d’experts 

iii. Citació dels experts 

II. Valoració del qüestionari 

III. Treballs posteriors 

A continuació es detallen aquests treballs realitzats seguint l’ordre cronològic 
d’execució: 

5.2.1.1. CONFIGURACIÓ DEL QÜESTIONARI 

La configuració del qüestionari s’ha definit a l’apartat anterior (veure punt 
5.1.1.4). 

5.2.1.2. DETERMINACIÓ DEL CONJUNT D’EXPERTS 

El nombre de qüestionaris a realitzar i els experts que participen en el procés han 
estat definits conjuntament amb el tutor de la tesina. 

D’aquesta manera, a partir del seu criteri, s’escullen persones amb una 
trajectòria professional important en l’àmbit de l’enginyeria civil, i més concretament 
en el camp dels projectes d’urbanització. 
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Els experts consultats es poden classificar en tres grups, segons l’àmbit laboral 
en que desenvolupen la seva feina, de la següent manera: 

 Disseny i redacció de projectes (enginyeria) 

 Control i direcció d’obra (administració pública o consultoria) 

 Execució d’obra (constructora) 

Els experts triats són majoritàriament titulats d’Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports, encara que també s’han consultat Arquitectes, Enginyers Industrials i Enginyers 
Tècnics d’Obres Públiques. 

A continuació s’adjunta la relació dels experts consultats, indicant: la seva 
titulació, l’any de promoció, el seu àmbit laboral i si s’escau, dades complementàries 
que justifiquin la seva elecció dins el conjunt d’experts: 

 Ramon Arandes Renu  

 Enginyer de Camins. Promoció 1.971 

 Professor de l’Escola de Camins 

 Administració pública: Comissió de Serveis Urbans i Manteniment 

Ajuntament de Barcelona 

 Joan Miró 

 Enginyer de Camins. Promoció 1.979 

 Professor de l’Escola de Camins 

 Administració pública: Ajuntament de Terrassa 

 Josep Maria Ballarà 

 Enginyer de Camins. Promoció 1.971 

 Professor de l’Escola de Camins 

 Administració pública: Manteniment de Serveis Urbans  

Ajuntament de Sabadell 
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 Modest Batlle Girona 

 Doctor Enginyer de Camins. Promoció 1.964 

 Catedràtic d’Universitat de l’Escola de Camins 

 Consultoria: Grupo Estudios Reunidos de la Construcción S.L. 

 Altres: Arquitecte 

 Manuel Herce Vallejo 

 Enginyer de Camins. Promoció 1.970 

 Professor Titular d’Universitat Interí de l’Escola de Camins 

 Consultoria: Estudi de Gestió i Infrastructures (EGI) 

 Josep Miquel Aced Villacampa 

 Enginyer Industrial. Promoció 1.971 

 Consultoria: J.M. Aced Ingeniería, S.L. 

 Altres: Membre comissió AENOR per a la redacció de la “Norma 
sobre Proyectos”  UNE 157 001 

 Blai Serena 

 Enginyer de Camins. Promoció 1.985 

 Consultoria: SAEM 

 Altres: President d’ASINCA (Asociación de Ingenierías de 
Catalunya) 

 Carles Guilemany 

 Enginyer de Camins. Promoció 1.974 

 Consultoria: TADEC 

 Altres: 10 anys a l’INCASOL  

 Josep Pinós 

 Enginyer de Camins. Promoció 1.992 

 Professor de l’Escola de Camins 

 Consultoria: Estudi de Gestió i Infrastructures (EGI) 

 

 

 



5. ELABORACIÓ I RESULTATS 

 79

 Justo Llàcer 

 Enginyer de Camins. Promoció 1.955 

 Consultoria 

 Altres: Jubilat 

 Xavier Vives i Sol 

 Arquitecte. Promoció 1.983 

 Consultoria: J.M.A i Professionals Associats, S.L. 

 Ramon Galimany 

 Enginyer de Camins. Promoció 1.974 

 Consultoria: Estudi d’Enginyeria Civil i Urbanisme 

 Sergi Solera (en delegació de Carles Montobio) 

 Enginyer de Camins. Promoció 2.000 

 Consultoria: Asdoconsult 

 Ramiro Aurín 

 Enginyer de Camins. Promoció 1.979 

 Professor de l’Escola de Camins 

 Consultoria: Taller d’Enginyeria Ambiental 

 Eulàlia Codina i Armengol 

 Enginyera Tècnica d’Obres Públiques. Promoció 1.997 

 Constructora: Construcció d’obres públiques i Civils (COPCISA) 

5.2.1.3. CITACIÓ DEL EXPERTS 

Un cop definits els experts, en aquells casos en que han estat designats 
directament pel tutor, aquest realitza un primer contacte, amb la finalitat d’avalar la 
validesa del qüestionari, fer-li veure la importància de la seva participació en el procés i 
aconseguir el seu interès per valorar-lo. 
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En el cas dels experts suggerits per l’autor, en primer lloc es valora amb el tutor 
la seva idoneïtat, i un cop acceptats, l’autor es posa en contacte amb ells per a donar a 
conèixer els treballs i confirmar la seva col·laboració.    

Finalment, l’autor es posa en contacte amb cada expert per definir lloc i hora per 
a realitzar el qüestionari, adaptant-se sempre a les necessitats professionals de l’expert 
amb el propòsit que la seva predisposició en el moment de realitzar la valoració del 
qüestionari sigui la millor possible. 

5.2.1.4. VALORACIÓ DEL QÜESTIONARI 

El procés de valoració del qüestionari es pot realitzar amb la presència conjunta 
de l’autor i l’expert o bé a distància. Preferentment s’han fet de forma presencial 
excepte aquells casos que no ha esta possible concertar una cita. 

Durant el procés de valoració del qüestionari amb la presència de l’autor i 
l’expert, destaquen dues fases:  

1. En la primera part l’autor introdueix breument a l’expert en els objectius de la 
tesina, en el marc de treball (projectes d’urbanització, índex dels apartats, etc.) i en els 
documents de què consta el treball, principalment  el qüestionari i els fulls de valoració 
del projecte). 

Tot seguit es mostren sintèticament els comentaris més importants fets per 
alguns experts durant aquesta primera fase del procés:    

o En general tots els experts que participen en aquest treball es mostren favorables 
al sistema que es pretén desenvolupar, si bé és cert que la majoria es mostren 
escèptics davant una possible implantació a les empreses, tal com està ara 
mateix el món de l’enginyeria de projectes. 

o Un expert que treballa a una consultoria i que ocupa plaça de professor a 
l’Escola de Camins, mostra el seu interès per l’estudi, a l’hora que apunta alguns 
anàlisis i estudis a realitzar un cop realitzats els qüestionaris, com poden  ser 
comparar les respostes per grups d’edats, per àmbits laborals i fins i tot per 
sexes. Cal dir que per fer aquests estudis cal que la població consultada sigui 
més gran per tal que es puguin agrupar les respostes i poder extreure’n dades i 
aspectes interessants. 
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o Un altre expert de l’àmbit de la consultoria, després de fer un cop d’ull general 
al qüestionari el troba massa llarg, donant a entendre que alguns dels paràmetres 
és evident que han d’aparèixer en tot projecte d’urbanització.   

o Un expert de l’administració, considera que alguns dels paràmetres que 
s’inclouen a l’apartat de la memòria, formarien part d’un altre document 
anomenat “plec de clàusules”. 

o Un altre expert comenta que hi alguns paràmetres que no pertanyen als 
projectes, sinó que han d’aparèixer ó bé a les fases de planejament, ó bé a 
l’expedient de contractació. 

o Finalment i com a comentari generalitzat, els paràmetres que precisen més 
puntualitzacions i/o aclariments són els corresponents als annexes de càlcul de la 
memòria, mentre que els que obtenen comentaris més positius, per la seva major 
importància, són els relatius al document dels Plànols, i fins i tot algun referent a 
aspectes de la presentació. 

2. En la segona part, l’expert realitza la valoració dels paràmetres indicadors de 
la qualitat d’un projecte d’urbanització. 

En relació amb aquest punt és important senyalar els criteris que s’han utilitzat 
per a la valoració del qüestionari, per tal que el resultat obtingut tingui la màxima 
garantia d’objectivitat:  

o Els qüestionaris valorats són anònims, és a dir que malgrat que es donin a 
conèixer els noms dels experts consultats, no es relacionen les respostes amb el 
seu autor a fi de protegir l’opinió personal de l’expert. 

o L’expert consultat no està obligat a valorar tots els paràmetres. L’expert pot 
deixar de puntuar aquells paràmetres indicadors que cregui convenient. Els 
motius que el poden impulsar a prendre aquesta decisió poden ésser: considerar 
que la seva valoració no és prou objectiva, desconèixer el paràmetre, presentar 
una manca d’experiència i/o coneixements sobre aquell punt, o qualsevol altra 
incidència. 

o L’expert té el dret, sempre que ho justifiqui, d’afegir el/s paràmetre/s que 
consideri necessaris per completar el sistema d’avaluació de la qualitat de 
projectes d’urbanització. 

o Durant la realització del qüestionari s’admet qualsevol tipus de correcció sobre 
les valoracions anteriors realitzades, a fi d’ajustar amb bon criteri totes les 
respostes. 
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o No s’ha fixat límit de temps per a contestar el qüestionari. 

o El criteri utilitzat per la realització dels qüestionaris ha estat el de deixar 
totalment a criteri de l’expert la valoració de cada paràmetre sense interferir en 
cap cas en la seva resposta, preferint si fos necessari l’abstenció en el paràmetre 
que pogués resultar conflictiu.  

o És preferible que l’execució del qüestionari es dugui a terme davant l’autor del 
llistat a fi de resoldre possibles dubtes sobre el significat d’alguns dels 
paràmetres. Ara bé, en cas de dubte, l’autor només pot descriure el concepte i en 
cap cas pot orientar a l’expert sobre alguna possible resposta, per evitar 
incorporar graus de subjectivitat. 

En relació amb aquest darrer punt és important indicar que si bé gran part del 
qüestionaris s’han contestat estant present l’autor, hi ha hagut casos en que això ha estat 
impossible i s’han utilitzat altres vies de comunicació, com ara el fax o el correu 
electrònic (e-mail).    

5.2.1.5. TREBALLS POSTERIORS  

Després de la valoració del qüestionari, és important ordenar els fulls amb els 
paràmetres valorats i anotar els comentaris que hagin sorgit durant la seva realització i 
les dades de l’expert consultat. 

També és interessant fer una valoració dels coneixements que demostra tenir 
l’expert, així com de la predisposició i el temps de dedicació en la valoració dels 
paràmetres. 

Aquest treball permet que qualsevol persona que vulgui analitzar les dades de 
l’enquesta trobi ràpidament tota la informació existent. Per tant, es pretén facilitar la 
continuïtat dels estudis realitzats, amb la finalitat d’arribar a un sistema d’avaluació de 
la qualitat dels projectes d’enginyeria civil en general.  
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5.2.2. ANÀLISI I TRACTAMENT DE LES DADES 

En aquest punt es descriuen tots els passos necessaris per obtenir el pes específic 
dels paràmetres indicadors de qualitat, a partir de les dades obtingudes de la realització 
dels qüestionaris. 

També té com a finalitat establir un precedent en el tractament de dades. Per 
tant, s’intenta que el contingut d’aquest capítol permeti orientar a les persones 
interessades en el desenvolupament d’aquest sistema d’avaluació per a altres tipus de 
projectes d’enginyeria civil. 

A la tesina de Roig (2002), a més de definir i justificar les funcions estadístiques 
utilitzades per obtenir el pes específic, s’analitzen detalladament totes aquelles funcions 
que han estat descartades per assolir aquest propòsit, assenyalant els motius que han 
portat a aquesta decisió.  

Tot seguit es presenten les etapes de treball necessàries per obtenir el pes 
específic de cadascun dels paràmetres de qualitat: 

5.2.2.1. RECOPILACIÓ DE DADES DELS QÜESTIONARIS 

Com és preceptiu en tots els treballs d’anàlisi de dades, el primer que cal fer és 
agrupar-les i classificar-les totes de forma ordenada. 

A continuació es transcriuen tots els valors assignats als pesos específics per a 
cadascun dels qüestionaris realitzats, en un full de càlcul on poder comparar les 
valoracions dels experts. 

5.2.2.2. RECERCA DE LES FUNCIONS ESTADÍSTIQUES 

És important remarcar que aquest estudi estadístic es veu condicionat per 
aspectes puntuals com són el fet que no es tracta en cap cas d’una enquesta tipus, entesa 
com a tal, sinó que el que es fa és una consulta d’opinió a un conjunt d’experts sobre un 
tema determinat, en aquest cas els la qualitat dels projectes d’enginyeria civil, i més 
concretament els d’urbanització. 

Aquest fet fa, d’una banda, que les valoracions dels experts tinguin una 
credibilitat i una garantia contrastades, i d’altra banda que la mostra de població no 
sigui la mateixa que en un estudi estadístic normal, on es necessiten mostres més grans 
per aconseguir que els resultats obtinguts arribin a tenir un mínim de garanties. 
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A continuació es resumeixen els aspectes més importants d’aquests treballs, 
centrats en les funcions que s’utilitzen finalment pel càlcul del pes específic de cada 
paràmetre, i la seva dispersió. 

I. Obtenció del pes específic. 

Es busca la funció estadística que permeti obtenir el pes específic de 
cadascun dels paràmetres. 

Aquesta funció ha de permetre sintetitzar totes les dades dels qüestionaris  
d’una manera objectiva, per obtenir un valor representatiu de les opinions 
dels experts. 

Després d’un estudi en profunditat de les funcions amb opcions de 
satisfer aquests requisits, es selecciona com a funció estadística per 
obtenir el pes específic dels paràmetres que determinen la qualitat d’un 
projecte, la MITJA ARITMÈTICA. 

S’han descartats per diferents motius: 

• Les mitges: geomètrica, harmònica, acotada i ponderada. 

• Altres: modificacions sobre la mitja aritmètica, la mitjana i la moda. 

II. Estudi de la garantia del pes. 

En aquest punt s’avalua l’homogeneïtat o heterogeneïtat de les respostes 
dels qüestionaris, entesa, aquesta avaluació, com un estudi sobre si 
existeix diversitat d’opinions sobre un mateix paràmetre, o si pel contrari 
els experts coincideixen atorgant-los valors similars. 

Per tant, s’intenta que a partir del valor resultant, obtingut aplicant la 
funció estadística seleccionada anteriorment, poder avaluar aquest 
aspecte dels qüestionaris. 

L’objectiu d’aquesta funció és el d’avaluar la garantia que té el pes 
específic calculat per a cada paràmetre. 

Així, si la dispersió d’opinions sobre un pes és gran, significa que el 
valor del pes específic calculat no té la garantia de ser representatiu. 
Aquests casos seran objecte d’estudi individual. 
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Després d’un estudi en profunditat de les funcions amb opcions de 
satisfer aquests requisits, es selecciona com a funció estadística per a 
estudiar la garantia del pes obtingut, la DESVIACIÓ MITJA. 

S’han descartat per diferents motius: 

• La desviació estàndard, la variança i la desviació. 

• Altres: l’interval de confiança i el coeficient d’asimetria. 

A continuació, es descriuen més àmpliament aquestes funcions emprades per 
assolir els objectius fixats: 

I. Funció per a calcular el pes específic dels paràmetres de qualitat: 

MITJA ARITMÈTICA : 

Equació de càlcul: ∑=≡ x
n
1

xMA   

Exemple: 10, 7, 9, 27, 2  => mitja aritmètica = 11 

Comentaris:  

o L’aplicació d’aquesta funció no necessita la introducció de pesos o altres 
elements que decantin el resultat final cap a l’opinió d’un grup d’experts 
determinats. Per tant, la seva aplicació és totalment objectiva. 

o El càlcul es realitza sobre el 100 % de les dades disponibles, sense 
descartar cap enquesta. 

Anàlisi de la funció: 

o Un dels avantatges que presenta aquesta funció és que l’existència d’una 
opinió extrema – es a dir que la valoració d’un paràmetre per part d’un 
expert difereixi molt dels valors atorgats per la resta – té una influència 
menor al calcular la mitja aritmètica, que la resta de funcions. Aquest fet 
suposa que l’existència de possibles errors puntuals per part dels experts 
a l’hora de valorar un paràmetre, no  alteren el resultat tant com si fèssim 
servir una altra funció. 
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o Si hi ha més d’una opinió extrema, això es tradueix alterant el resultat en 
major grau que en el cas anterior. Ara bé, la situació de tenir dos o més 
opinions extremes pot ser deguda a opinions contraposades, sent menor 
la possibilitat d’un error. Per tant en aquests casos és interessant que totes 
les dades quedin reflectides en el resultat final. 

o Resumint, el resultat que s’obté aplicant aquesta funció té en compte 
totes les valoracions dels experts sense discriminar-ne cap. A més en cas 
que existeixi d’un valor molt diferent a la resta, no es modifica amb 
excés el resultat, o com a mínim és la funció que es veu menys afectada 
per aquesta circumstància. 

Conclusions: 

o Aquesta funció compleix tots els requisits necessaris per calcular el pes 
específic dels paràmetres de qualitat, perquè s’obté un resultat 
representatiu de les dades i valora per igual l’opinió de tots els experts.   

II. Funció per a calcular la garantia dels pesos específics obtinguts: 

DESVIACIÓ MITJA : 

Equació de càlcul:  ∑ −= xx
n
1

DM    

Exemple: 4, 5, 6, 7, 5, 4, 3 => desviació mitja = 1.02 

Comentaris: 

o És el terme mig de les desviacions absolutes de la mitja de les dades. 
Mesura el grau de dispersió d’un conjunt de dades. 

o El càlcul es realitza sobre el 100 % de les dades disponibles, sense 
descartar cap enquesta. 

Anàlisi de la funció: 

o El valor de la desviació mitja aplicada al conjunt de les dades obtingudes, 
augmenta a mesura que apareixen opinions que difereixen de la resta. 
Així quan predominen les opinions extremes, la desviació mitja és 
elevada, i per contra, quan no hi ha opinions extremes el seu valor és 
baix. 
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o Els valors màxims s’obtenen quan es formen dos grups d’opinions 
oposades. Per exemple: 1, 1, 1, 1, 3, 5, 5, 5 ;  0.5, 1, 2, 5, 5 ; ... on la 
desviació mitja és de 1.8. 

Conclusions: 

o Aquesta funció és perfectament vàlida per valorar la garantia del pes 
específic obtingut i a més compleix amb un altre dels requisits ja que es 
tracta d’una funció de fàcil aplicació, doncs no necessita cap element de 
càlcul especial. 

L’aplicació d’aquestes funcions i el procés de càlcul per a obtenir els pesos 
específics es detallen en el següent apartat. 

5.2.2.3. DEFINICIÓ DEL MODEL DE TRACTAMENT 

A la vista dels resultats obtinguts amb les funcions estadístiques aplicades i de 
l’anàlisi corresponent, es defineix un model de tractament per a obtenir el pes específic 
definitiu dels paràmetres de qualitat. 

El procés d’obtenció del pes específic de cadascun dels paràmetres indicadors de 
qualitat és el següent: 

1. Càlcul de la mitja aritmètica de les dades obtingudes. 

2. Càlcul de la desviació mitja, on ens podem trobar amb un d’aquest casos: 

• desviació mitja ≤  1.3  => Pes final = mitja aritmètica 

• 1.3 < desviació mitja ≤  1.5 => es senyalitza amb “*” el Pes final  

En total s’obtenen 30 paràmetres amb desviació mitja entre 1,3 i 1,5 

• 1.5 < desviació mitja  => es senyalitza “**” el Pes final 

En total s’obtenen 3 paràmetres amb desviació mitja superior a 1,5 

3. En els casos en que la desviació mitja es superior a 1.3 s’actua de la següent 
manera: 
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Aquests casos s’estudiaran individualment mirant, en primer lloc, de 
detectar possibles errors, bé en la transcripció de les dades ó bé en la 
interpretació del paràmetre per part de l’expert. 

Un cop descartada la possibilitat d’un error, s’analitza la presència de 
valors extrems en la valoració del paràmetre, ó bé l’existència de dos blocs de 
respostes molt diferenciades.  

3.1. Presència de valors extrems baixos 

Com a criteri general, si l’elevada desviació mitja és deguda a 
l’existència d’algun valor extrem baix –0.5, 1, 2- que difereix de la opinió 
generalitzada, aquest s’elimina del conjunt de dades i es tornen a calcular tant la 
mitja aritmètica com la desviació mitja. 

El pes específic final serà l’obtingut després de l’eliminació del valor 
extrem, i es senyalitzarà amb un “*” ó “**” en funció de si la desviació mitja 
inicial és inferior o superior a 1,5 respectivament, per tal d’indicar que es tracta 
d’un cas especial, i que per tant la garantia del pes és menor, o com a mínim és 
més dubtosa.  

Cal indicar que durant aquest procés, s’està introduint un cert grau de 
subjectivitat al resultat final, ja que es parteix de la base que tots els paràmetres 
que s’han definit, conjuntament amb el tutor, tenen transcendència i importància 
als projectes d’urbanització, i per tant la decisió d’eliminar un valor extrem baix, 
disminueix l’objectivitat de l’estudi, amb l’eliminació de la valoració d’un dels 
experts que ha realitzat la consulta.  

Per disminuir aquesta subjectivitat caldria seguir de forma estricta el 
procés del mètode Delphi, realitzant una segona ronda de consultes, on poder 
corregir alguns valors, que com ja s’ha explicat en aquesta tesina, no ha estat 
possible realitzar. 

3.2. Existència de dos blocs de valoracions diferenciats 

Aquests són els casos més conflictius, ja que probablement una segona 
ronda de consultes no implicaria un acostament en els posicions, i per tant això 
significa que es tracta d’un paràmetre que segons un grup d’experts és 
determinant per a la qualitat del projecte d’urbanització, mentre que per un altre 
grup la seva presència no implica necessàriament un increment d’aquesta 
qualitat.  
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El procés a seguir en aquests casos, després d’estudiar-los de forma 
individual, segueix els mateixos criteris acadèmics marcats de forma conjunta 
per part de l’autor i el tutor que s’han aplicat als punts anteriors, partint de la 
base de la rellevància del paràmetres definits. 

En aquest sentit, la tendència és considerar més realistes les opinions que 
valoren el paràmetre positivament, davant les opinions que li donen una 
valoració més baixa. 

De fet, si ens trobem que per un paràmetre, alguns experts el consideren 
Imprescindible, mentre que hi ha d’altres que el valoren amb un pes més baix, a 
l’hora d’obtenir el pes específic final no podem passar per alt la circumstància 
que per a un grup el paràmetre te la consideració d’Imprescindible.  

D’aquesta manera es procedeix a eliminar un dels valors baixos i 
recalcular el pes específic i la desviació mitja. 

Al igual que en els casos anteriors, el pes final obtingut es senyalitzarà 
amb un “*” ó “**” en funció de si la desviació inicial és inferior o superior a 1,5 
respectivament. 

5.2.2.4. DEFINICIÓ DEL FULL D’ANÀLISI 

En aquest punt es defineix el model de full d’anàlisi on es mostren els càlculs 
que cal realitzar per a l’obtenció dels pesos específics definitius. 

Aquest full conté el llistat de paràmetres indicadors de la qualitat de projectes 
amb les corresponents dades obtingudes mitjançant els qüestionaris realitzats, de 
manera que resulti senzill aplicar les funcions estadístiques –mitja aritmètica i desviació 
mitja– i analitzar els resultats. 

El pes específic dels paràmetres indicadors de qualitat que s’obté després de 
realitzar aquest seguit de treballs es recull en la columna encapçalada pel títol “pes 
final”. 

Així doncs, en el full s’hi inclouen:  

 El pes específic de cada paràmetre de qualitat, a partir del càlcul de la 
mitja aritmètica. Aquest és l’objectiu principal de l’anàlisi estadístic de 
les dades obtingudes. 
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 La desviació mitja per poder avaluar quin és el grau de garantia del pes 
atribuït. Si el valor de la desviació estadística resulta ser gran –superior a 
1,3- vol dir que la validesa del valor mig obtingut per aquell paràmetre 
indicador pot ser qüestionable. 

 Altres càlculs estadístics de la mitja aritmètica i de la desviació mitja, per 
a redefinir els pesos específics d’aquells paràmetres amb dispersió 
elevada. Amb aquest procediment es pretén millorar la garantia dels 
pesos d’aquests paràmetres, a canvi d’introduir un grau de subjectivitat al 
procés. 

 El sumatori i la mitja aritmètica de totes les respostes realitzades per cada 
expert. Aquestes dades tenen la funció de comparar si el conjunt de les 
puntuacions realitzades per cada expert sobreestimen o subestimen la 
importància relativa dels paràmetres. Per tant, permeten avaluar de 
manera global les puntuacions d’un expert respecte la resta. 

 El sumatori i la mitja aritmètica dels pesos específics finals per a poder 
comparar la importància relativa de cadascun dels capítols estudiats. 

El càlcul dels sumatoris i la mitja aritmètica de cadascuna de les enquestes és 
indicatiu dels següents aspectes: 

• Si, per un mateix apartat, es comparen els valors entre vàries 
persones, permet observar que hi ha experts que interpreten de 
manera diferent el significat de Imprescindible - Molt important - 
Important - Convenient - Complementari.  

• Si, per una mateixa persona experta, es comparen les mitges 
aritmètiques obtingudes en cadascun dels apartats s’observa la 
importància que se li dona al global de cada apartat. 

A la pàgina següent s’adjunta un esquema on es mostra el significat de cadascun 
dels elements que composen el full d’anàlisi per afavorir la seva comprensió. 
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5.3. DEFINICIÓ DEL FULL D’AVALUACIÓ DE PROJECTES 

Un cop s’han definit els paràmetres que intervenen en la qualitat d’un projecte 
d’urbanització, i s’han obtingut els seus pesos específics, a partir de la valoració d’un 
conjunt d’experts, queda per definir el sistema que permeti aplicar aquest valors a un 
projecte d’urbanització concret, per tal d’obtenir la seva qualitat de forma quantitativa, 
és a dir el seu índex de qualitat. 

Aquests sistema es configura a partir d’uns fulls, que s’utilitzaran per avaluar la 
qualitat dels projectes d’urbanització, i han de contenir, distribuïts i ordenats en 
columnes, els següents elements: 

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

o Un espai per indicar, a cadascun dels paràmetres de qualitat, si s’ha de 
considerar ó no en el cas particular del projecte que s’està avaluant, amb 
el propòsit de descartar els que no aportin, ni millorin, la qualitat  
d’aquest projecte. 

o El pes específic genèric establert per cadascun dels paràmetres indicadors 
per tal de donar més o menys importància relativa al paràmetre 
corresponent. 

o Un número de columnes per avaluar, entre un rang de valors, entre 0 i 4, 
com es troben definits cadascun dels paràmetres indicadors al projecte 
d’urbanització que s’ha d’avaluar. 

o Una casella per calcular el valor del paràmetre de qualitat al projecte, que 
surt del producte dels valors de la columna del pes específic genèric amb 
la columna del grau de definició del paràmetre indicador al projecte 
objecte de l’estudi. 

o Una casella al final de cada apartat, per calcular el seu índex de Qualitat, 
fent el sumatori dels valors obtinguts per cada paràmetre.  

o Una casella al final de cada apartat, per calcular el seu índex de Qualitat 
Òptima, que surt d’aplicar a tots els paràmetres del projecte un valor de 
3,5. Aquest valor es decideix conjuntament amb el tutor.  
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o Una casella al final dels fulls de valoració, per calcular l’Índex de 
Qualitat Global del projecte, fent el sumatori de tots els apartats.  

o Una casella al final dels fulls de valoració, per calcular l’Índex de 
Qualitat Òptima del projecte, aplicant a tots els paràmetres del projecte 
un valor de 3,5. Aquest valor servirà per comparar els dos índexs i poder 
valorar la qualitat real del projecte respecte un valor que marca un nivell 
de qualitat òptima.   

El tècnic encarregat de fer l’avaluació d’un projecte, només ha de complimentar 
les següents columnes, referents a: 

o si es considera ó no el paràmetre indicador de qualitat al projecte 
d’urbanització que s’avalua.  

o l’anàlisi del paràmetre de qualitat al projecte d’urbanització que s’avalua. 

La resta de columnes que corresponen a: 

o el càlcul de la multiplicació del pes específic genèric del paràmetre i el 
valor de l’anàlisi del paràmetre al projecte 

o el sumatori dels valors obtinguts per cada paràmetre que ens donarà el 
valor quantitatiu de qualitat del projecte 

o el càlcul dels Índexs de Qualitat Òptims  

les calcula directament el full de càlcul, un cop s’introdueixen les dades 
indicades anteriorment. 

En el cas que l’encarregat de realitzar 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 valoració més completa. 

Aquesta facultat d’afegir paràmetres nous, per adaptar-se a les circumstàncies 
del projecte, és un dels avantatges d’aquest sistema. 

La figura 3, que s’adjunta a continuació, mostra un exemple de full de valoració 
de qualitat de projectes.  
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5.4. RESULTATS 

En aquest apartat s’adjunten els resultats assolits a les diferents etapes de 
desenvolupament de la tesina, amb el mateix l’ordre que s’ha seguit al llarg de la 
realització de la mateixa: 

 Fulls d’anàlisi dels paràmetres definits i classificació d’aquests paràmetres 
en funció del pes específic obtingut. 

 Fulls de valoració de la qualitat de projectes. Nivells de qualitat de 
l’avaluació en funció de la classificació dels paràmetres. 

 Exemple d’aplicació dels fulls d’avaluació de la qualitat a un projecte 
d’urbanització real.    

5.4.1. FULLS D’ANÀLISI DELS PARÀMETRES 

Als fulls que s’adjunten a continuació, s’inclouen tots els paràmetres estudiats, 
totes les valoracions realitzades per part dels experts, tots els càlculs estadístics (mitja 
aritmètica i desviació mitja) i totes les actuacions puntuals, descrites anteriorment, en 
aquells paràmetres amb dispersió elevada. 

Així doncs, es tracta d’un recull de tot el treball efectuat per obtenir el pes 
específic de cada paràmetre que intervé en la qualitat dels projectes d’urbanització, i 
suposa el primer pas per a l’avaluació global d’un projecte real. 

Si s’analitzen els pesos específics obtinguts, es podem extreure dades 
interessants: 

• Trobem la majoria del paràmetre que tenen dispersió elevada són aquells que 
estan ben valorats. Això es degut, exceptuant casos específics que s’han 
descrit anteriorment, a la diferència quantitativa existent entre els paràmetres 
“Imprescindibles” (5) i els “Molt Importants” (3). És a dir, que encara que 
s’estigui valorant el paràmetre amb una puntuació alta, la dispersió en 
aquests casos serà alta. 

• És interessant observar els sumatoris parcials que es realitzen per 
subapartats. Aporten informació valuosa, sobre la seva importància relativa 
respecte la resta.  
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• També cal parar atenció als resultats que es s’obtenen de forma individual 
per cada expert, ja que ens indiquen si la seva valoració global es troba prop 
de la mitja, ó si pel contrari estant puntuant massa alt o massa baix. 

Amb aquesta dada, i en treballs futurs, es podria arribar a tenir en compte la 
possibilitat de “corregir” aquesta circumstància, aplicant coeficients per 
homogeneitzar les respostes, quedant, en tot cas, fora de l’abast de la present 
tesina.     

• Al resum de mitges aritmètiques per apartats, s’obté un resultat sorprenent, ja 
que si bé els capítols més importants són per aquest ordre, i com era 
previsible, els Plànols i els Annexes de la memòria, ens trobem amb el fet 
que la valoració de la Presentació es troba lleugerament per sobre de la 
Memòria. 

Aquesta major incidència en la qualitat dels paràmetres inclosos al capítol de 
la presentació del projecte, es deguda probablement als avenços tecnològics, 
que permeten que aspectes que abans suposaven un cost massa alt de temps i 
diners, ara siguin no només factibles, sinó perfectament assumibles. 

A continuació s’adjunten els fulls d’anàlisi dels paràmetres definits a la present 
tesina.



5.4.1. FULLS D'ANÀLISI DE  PARÀMETRES

CO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Definir l'objecte del projecte a realitzar 5 5 5 2 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 4 4.4 4.4 0.88
Analitzar els antecedents històrics i/o administratius que afecten l'obra 2 3 1 3 5 4 5 1 5 2 2 3 4 3 0.5 2.9 2.9 1.19
Analitzar l'estat actual del problema (la causa) 5 3 3 3 5 5 5 0.5 2 3 5 5 5 5 1 3.9 3.9 * 1.39 1.22
Analitzar els condicionants generals i puntuals 2 3 1 5 5 5 5 0.5 5 3 3 3 5 5 3 3.8 3.8 * 1.34 1.21
Plantejar les alternatives i el procés de selecció de la proposta 3 5 2 3 5 5 5 3 3 5 2 3 4 3 1 3.5 3.5 1.09
Sintetitzar els càlculs i les bases utilitzades 2 3 1 2 5 1 0.5 0.5 0.5 3 2 5 3 2 0.5 2.1 2.1 1.16
Resumir els annexes més importants 2 0.5 0.5 2 3 5 0.5 0.5 1 2 1 2 2 2 1 1.7 1.7 0.89
Descriure els serveis afectats ( i les restes arqueològiques) 3 1 0.5 5 3 5 5 2 3 2 5 5 4 3 1 3.4 3.4 * 1.33 1.27
Descriure les expropiacions (si s'escau) 3 1 0.5 3 2 3 0.5 0.5 3 3 5 5 4 2 2 2.5 2.5 1.20
Definir i justificar l' "any horitzó" o "vida útil" del projecte 2 0 0.5 3 0.5 1 1 1 0.5 2 3 2 4 1 0.5 1.5 1.5 0.96
Justificar l'estudi econòmic ( estudi de ingressos i despeses) 1 0.5 1 2 0.5 1 0.5 0.5 3 3 2 2 4 1 0.5 1.5 1.5 0.93
Recomanar el sistema d'execució 1 1 3 0.5 3 2 0 0.5 3 1 2 0.5 3 2 0.5 1.5 1.5 0.97
Recomanar el sistema de licitació 1 0.5 0.5 0.5 2 0.5 0 0.5 1 2 2 0.5 3 0.5 0.5 1 1.0 0.67
Definir el termini d'execució de l'obra 2 3 5 0.5 3 2 3 3 5 3 5 3 4 2 1 3 3.0 0.98
Adjuntar el pla d'obra detallat 2 3 1 1 5 1 5 3 1 3 5 2 3 3 1 2.6 2.6 1.23
Fixar els terminis per cada fase de l'obra 1 3 0.5 0.5 3 1 3 3 5 2 5 1 3 3 1 2.3 2.3 1.24
Definir el termini de garantia 1 1 0.5 1 2 1 0.5 3 2 5 1 3 0.5 2 1.7 1.7 0.99
Definir la classificació del contractista 1 3 3 0.5 0.5 1 3 0.5 1 3 3 2 3 1 2 1.8 1.8 0.98
Indicar el compliment de la norma sísmica 2 0.5 2 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3 2 1 4 1 0.5 1.4 1.4 0.89
Adjuntar l'índex dels documents i els seus apartats 3 2 5 2 2 5 5 2 3 2 5 5 3 1 2 3.1 3.1 1.24

SUMATORIS 44 42 34.5 41.5 60 54 52.5 28.5 51 52 69 56 73 46 25.5 49.5
MITJA ARITMÈTICA  (1.1.) = (1.) 2.2 2.1 1.8 2.1 3.0 2.7 2.8 1.4 2.6 2.6 3.5 2.8 3.7 2.3 1.3 2.3 3.7 2.5 1.1
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5.4.1. FULLS D'ANÀLISI DE  PARÀMETRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Analitzar el Pla General Ordenació 5 3 3 5 2 5 1 0.5 5 4 5 5 4 2 5 3.9 3.9 * 1.37 1.18
Analitzar el Pla Sectorial corresponent, si s'escau 5 5 3 5 5 5 1 0.5 1 4 5 5 3 2 5 3.9 3.9 ** 1.51 1.33
Analitzar de manera crítica els serveis del Pla Parcial 3 2 3 3 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 5 4.0 4.0 0.93
Analitzar de manera crítica els vials del Pla Parcial 3 2 3 5 3 5 5 1 3 3 5 3 4 3 5 3.5 3.5 1.04
Recollir la Normativa Municipal,  o de l'administració afectada 2 5 0.5 5 3 5 1 1 5 3 5 5 4 1 4 3.5 3.5 ** 1.55 1.43
Definir les expropiacions, propietaris i valoració 4 1 5 1 3 5 5 0.5 5 3 5 5 4 2 5 3.8 3.8 * 1.45 1.28
Estudiar la metereologia de la zona: vent, boira i neu 1 0.5 0.5 2 0.5 1 0.5 0.5 1 2 2 2 2 2 2 1.3 1.3 0.65
Estudiar la inundabilitat de la zona 2 3 5 3 5 2 5 5 5 4 2 5 4 3 2 3.7 3.7 1.16
Consultar a les companyies i a l'administració els serveis existents  2 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 4.2 4.2 0.96
Analitzar la possibilitat de projectar galeries de serveis 1 1 1 1 3 2 5 1 1 2 2 1 2 1 2 1.7 1.7 0.78
Preveure l'execució per fases d'acord amb condicionants, si és adient 1 3 2 2 5 3 3 2 3 1 0.5 1 3 2 3 2.3 2.3 0.92

Analitzar els projectes anteriors, en cas d'existència 2 1 3 1 5 4 5 1 2 1 1 3 1 2 0.5 2.2 2.2 1.22
Analitzar la història de l'entorn urbà 2 1 0 3 2 4 0.5 0.5 1 1 1 2 3 2 1 1.6 1.6 0.91
Analitzar l'entorn urbà 2 1 0.5 3 5 4 0.5 1 2 1 5 3 3 3 2 2.4 2.4 1.23
Consultar l'opinió dels veïns 2 2 2 2 1 4 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 3 1 1.5 1.5 0.83
Recopilar informació i experiències d'obres veïnes 2 2 1 1 1 3 0.5 1 2 1 2 1 1 2 0.5 1.4 1.4 0.61
Definir la zona d'afectació i la línia d'edificació 2 2 2 1 2 5 5 3 5 2 2 5 4 5 3 3.4 3.4 * 1.31 1.27

SUMATORIS 41 37.5 39.5 48 55.5 67 48.5 29 51.5 41 53 55 51 41 48 48.1
MITJA ARITMÈTICA  (2.1.1.) 2.4 2.2 2.3 2.8 3.3 3.9 2.9 1.7 3.0 2.4 3.1 3.2 3.0 2.4 2.8 2.5 3.7 2.8 1.1

Realitzar sondeigs 3 2 5 3 5 5 5 0.5 2 3 5 2 5 4 1 3.6 3.6 * 1.39 1.29
Realitzar cates 3 2 5 3 2 5 3 1 5 3 5 5 5 4 2 3.5 3.5 1.24
Confeccionar perfils geològics 3 0.5 5 2 1 5 5 1 3 3 5 3 5 5 0.5 3.3 3.3 * 1.49 1.44
Realitzar assaigs de capacitat portant 3 2 5 3 3 5 5 1 5 3 5 2 3 4 1 3.3 3.3 1.20
Estudiar el nivell freàtic i les seves fluctuacions 3 2 5 3 5 5 5 2 3 3 5 2 5 5 0.5 3.8 3.8 * 1.34 1.21

Estudiar les corrents subterrànies, si s'escau 2 0.5 3 2 2 2 5 1 3 2 0.5 2 5 1 1 2.1 2.1 1.00
Determinar l'estabilitat i la geometria dels talussos resultants 3 2 5 1 3 3 5 1 2 3 5 5 5 3 0.5 3.1 3.1 1.27
Estudiar l'excavabilitat dels materials 3 2 3 3 3 2 5 2 5 2 1 3 5 2 2 2.9 2.9 0.94
Estudiar els assentaments o possible expansivitat 2 1 5 3 5 2 5 2 3 4 5 3 5 3 0.5 3.2 3.2 1.28
Estudiar l'agressivitat de les aigües 2 1 3 2 2 1 5 1 2 2 5 2 5 3 0.5 2.4 2.4 1.18

SUMATORIS 27 15 44 25 31 35 48 12.5 33 28 41.5 29 48 34 9.5 31.3
MITJA ARITMÈTICA  (2.1.2.) 2.7 1.5 4.4 2.5 3.1 3.5 4.8 1.3 3.3 2.8 4.2 2.9 4.8 3.4 1.0 2.9 3.6 3.1 1.2

MITJA ARITMÈTICA  (2.1.) 2.6 1.9 3.4 2.7 3.2 3.7 3.8 1.5 3.2 2.6 3.6 3.1 3.9 2.9 1.9 2.7 3.6 3.0 1.2
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5.4.1. FULLS D'ANÀLISI DE  PARÀMETRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Estudiar les necessitats de places d'aparcaments en via pública 3 1 0.5 2 1 5 3 0.5 3 4 5 2 2 3 2 2.5 2.5 1.16
Determinar el mobiliari urbà que s'integri millor a l'entorn ( proxim. mar) 2 3 5 2 2 3 2 2 5 2 5 2 2 2 3 2.8 2.8 0.96
Determinar la vegetació/arbrat autòctona 2 3 3 3 3 3 2 2 5 2 5 3 2 3 5 3.1 3.1 0.77
Complir les normes de senyalització viària 5 1 5 2 2 5 5 2 2 3 5 3 2 5 2 3.4 3.4 * 1.39 1.35
Preveure la mínima afectació del trànsit durant les obres 2 2 5 1 3 3 5 1 2 3 3 5 2 3 5 3.0 3.0 1.07
Incorporar un annex de residus generats ( runes,etc.) 2 3 3 0.5 2 3 5 1 5 2 5 5 1 2 2 2.8 2.8 1.28

Justificar el tipus de ferm: rígid o flexible 1 3 5 1 2 3 5 5 2 4 5 5 2 2 5 3.5 3.5 * 1.42 1.36
Considerar l'ús d'un paviment de baixa sonoritat 2 2 1 0.5 2 3 1 1 5 3 3 2 3 2 2 2.2 2.2 0.82
Definir un acabat formal dels murs 2 2 5 0.5 2 2 3 2 5 2 5 1 1 3 0.5 2.4 2.4 1.20
Preveure que l'arbrat no interacciona amb l'enllumenat públic 3 3 5 1 2 3 3 2 3 3 5 3 3 3 4 3.1 3.1 0.64
Definir un sistema de reg ( gota-gota, aspersió) 2 5 2 0.5 2 2 3 1 3 2 5 3 2 2 2 2.4 2.4 0.91
Deixar passos de tubulars en previsió 3 3 3 3 3 5 5 2 5 1 5 1 1 2 5 3.1 3.1 1.24

SUMATORIS 29 31 42.5 17 26 40 42 21.5 45 31 56 35 23 32 37.5 34.2
MITJA ARITMÈTICA  (2.2.1.) 2.4 2.6 3.5 1.4 2.2 3.3 3.5 1.8 3.8 2.6 4.7 2.9 1.9 2.7 3.1 2.8 3.5 2.9 1.1

XARXA DE CLAVEGUERAM

Analitzar la possibilitat d'ampliació segons PGO 3 1 5 3 5 5 5 2 5 1 3 2 3 2 1 3.1 3.1 1.29
Indicar l'acord amb l'administració del període de retorn 3 2 5 3 5 5 5 2 1 2 3 1 2 5 3 3.1 3.1 1.24
Estudiar les cotes de desaigüe de les vivendes 5 5 5 1 5 5 5 3 5 3 5 5 2 5 2 4.1 4.1 1.24
Analitzar l'ubicació de les canonades en la calçada: pel centre, per un costat,... 2 2 5 1 5 5 5 3 5 2 5 2 2 3 1 3.4 3.4 * 1.44 1.41
Valorar l'alternativa d'un servei de clavegueram unitari o separatiu 3 2 5 1 5 5 5 3 3 3 5 5 3 1 3 3.5 3.5 1.23
Justificar el material de les canonades 2 2 2 0.5 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2.2 2.2 0.67
Justificar la impossibilitat de no posar bombeig 3 3 3 3 2 3 5 3 5 4 3 5 2 2 2 3.2 3.2 0.83
Justificar la impossibilitat de no posar sifons 2 3 3 3 2 3 3 3 5 4 3 5 2 2 2 3.0 3.0 0.67
Definir els pendents ajustant-se als valors recomanats pel bon funcionament 3 5 5 2 5 5 5 2 1 3 5 5 3 3 3 3.7 3.7 1.24
Definir les confluències de manera obliqua 3 2 2 2 5 3 5 1 2 2 3 5 1 3 1 2.7 2.7 1.11
Justificar l'ús de cambres de neteja 2 1 0.5 1 0.5 3 3 0.5 3 2 0.5 2 2 2 1 1.6 1.6 0.83

SUMATORIS 31 28 40.5 20.5 41.5 45 47 25.5 38 29 38.5 40 24 30 20 33.4
MITJA ARITMÈTICA  (CLAVEGUERAM) 2.8 2.5 3.7 1.9 3.8 4.1 4.3 2.3 3.5 2.6 3.5 3.6 2.2 2.7 1.8 3.0 3.4 3.0 1.1
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5.4.1. FULLS D'ANÀLISI DE  PARÀMETRES

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Analitzar la possibilitat d'ampliació segons PGO 3 0.5 5 3 5 5 5 2 5 1 3 3 3 2 1 3.1 3.1 1.27
Consultar la companyia 3 3 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 2 3 3 3.8 3.8 1.28
Justificar les dotacions de càlcul 5 2 5 3 1 5 5 3 2 2 5 5 3 4 3 3.5 3.5 1.24
Justificar la xarxa ramificada en lloc de mallada (si s'escau) 2 2 2 5 1 5 5 3 0.5 3 0.5 5 1 3 2 2.8 2.8 * 1.38 1.29
Analitzar la ubicació de les canonades sota la vorera 2 2 3 1 2 5 5 2 5 2 5 5 2 3 3 3.1 3.1 1.24
Justificar el material de les canonades 2 3 3 1 1 3 5 3 0.5 2 2 3 2 2 2 2.3 2.3 0.83
Definir la ubicació i tipologia dels dipòsits, anàlisi alternatives 3 5 5 1 3 5 5 5 2 2 3 5 2 5 2 3.7 3.7 * 1.37 1.29
Indicar solucions o garanties per garantir pressió mínima: dip.elevats, calderins,... 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 5 5 2 5 5 4.3 4.3 0.98
Indicar solucions o garanties per no superar pressió màxima: red.pressió, vàlvules... 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 5 3 2 5 5 4.0 4.0 1.07
Indicar que la distribució dels hidrants s'ajusta al Decret corresponent 5 2 3 2 2 5 5 5 5 2 5 5 2 5 2 3.8 3.8 * 1.42 1.39
Indicar la idoneïtat de la distribució de claus de pas 3 1 3 1 3 4 5 1 2 2 5 2 2 3 0.5 2.5 2.5 1.13
Preveure sistema de buidat de tuberies 2 1 3 0.5 2 5 5 1 5 2 5 2 2 3 1 2.8 2.8 * 1.36 1.33
Preveure la col·locació de ventoses en els punts alts de la xarxa principal 2 1 3 2 2 5 5 1 2 3 5 5 3 2 1 2.8 2.8 1.25

SUMATORIS 42 32.5 50 29.5 33 62 65 37 40 28 53.5 53 28 45 30.5 42.5
MITJA ARITMÈTICA  (ABASTAMENT D'AIGUA) 3.2 2.5 3.8 2.3 2.5 4.8 5.0 2.8 3.1 2.2 4.1 4.1 2.2 3.5 2.3 3.3 3.3 3.3 1.2

XARXA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC

Analitzar possibilitat d'ampliació segons PGO o reserves de futur 3 0.5 5 3 5 5 5 2 0.5 1 3 3 2 2 1 2.9 2.9 * 1.35 1.27
Consultar la companyia i l'administració 3 3 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 2 3.9 3.9 1.28
Indicar el compliment de la normativa de contaminació lumínica 2 2 1 0.5 1 5 5 2 5 1 3 2 2 5 2 2.7 2.7 * 1.36 1.35
Indicar el càlcul de la il·luminació i descripció del mètode 3 3 5 2 0.5 4 5 2 3 2 3 3 3 3 2 2.9 2.9 0.80
Justificar les intensitats d'il·luminació necessàries 5 3 3 2 3 5 5 2 3 2 3 2 3 2 3 3.1 3.1 0.77
Justificar el tipus d'il·luminació: vapor de sodi/mercuri, halògens,... 3 3 2 2 3 5 5 2 5 2 3 3 3 1 3 3.0 3.0 0.80
Definir tipus de faroles a col·locar i distribució 3 3 5 1 3 5 5 2 5 2 3 3 2 5 0.5 3.2 3.2 1.22
Definir quadre de comandament ( reducció del flux, apagat parcial) 2 3 3 0.5 2 5 5 2 3 3 3 5 2 2 5 3.0 3.0 1.05
Definir sistema d'encesa: rellotge, cèl·lula fotoelèctrica, manual,... 2 3 3 0.5 2 5 5 2 3 2 3 5 2 2 2 2.8 2.8 1.02
Determinar la ubicació de les ET 2 0.5 1 2 5 5 5 3 2 2 5 5 3 5 1 3.3 3.3 ** 1.52 1.47
Determinar els passos de carrer, l'ubicació de pericons,... 2 0.5 2 2 0.5 3 5 3 3 2 3 3 2 2 0.5 2.2 2.2 0.88
Soterrar totes les línies 3 0.5 5 1 2 4 5 3 5 2 3 3 5 1 5 3.4 3.4 * 1.33 1.27

SUMATORIS 33 25 40 19.5 32 56 60 30 42.5 22 40 42 31 35 27 36.4
MITJA ARITMÈTICA  (ELECTRICITAT I ENLLUMENAT) 2.8 2.1 3.3 1.6 2.7 4.7 5.0 2.5 3.5 1.8 3.3 3.5 2.6 2.9 2.3 3.0 3.1 3.0 1.1
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5.4.1. FULLS D'ANÀLISI DE  PARÀMETRES

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Analitzar la possibilitat d'ampliació segons PGO o reserves de futur 3 0.5 5 3 2 5 5 2 2 1 3 2 2 2 1 2.6 2.6 1.15
Consultar les companyies de Telefonia 3 3 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 2 3.9 3.9 1.28
Determinar els passos de carrer i la ubicació pericons de telefonia 2 1 5 2 5 5 5 3 3 2 5 2 2 5 0.5 3.4 3.4 * 1.47 1.41
Soterrar les línies aèries de telefonia existents, si s'escau 2 1 3 2 2 3 5 3 5 2 3 2 2 1 4 2.7 2.7 0.98
Preveure l'execució de passos per cablejat de fibra òptica 1 1 3 2 3 5 5 3 3 2 5 2 3 2 4 2.9 2.9 1.01
Preveure la conducció de fibra òptica 1 1 3 1 3 5 1 3 2 5 2 3 1 4 2.5 2.5 1.21

SUMATORIS 12 7.5 24 12 18 26 30 17 21 10 26 15 14 16 15.5 18.0
MITJA ARITMÈTICA  (TELECOMUNICACIONS) 2.0 1.3 4.0 2.4 3.0 4.3 5.0 2.8 3.5 1.7 4.3 2.5 2.3 2.7 2.6 2.9 3.4 3.0 1.2

SEMAFORITZACIÓ

Indicar la consulta  de l'administració i la seva acceptació 2 2 5 3 5 5 5 2 3 1 3 2 5 1 1 3.1 3.1 * 1.33 1.33
Determinar els passos de carrer i l'ubicació de pericons 2 1 3 2 3 3 5 3 3 2 5 2 2 2 0.5 2.6 2.6 0.94
Optimitzar la col·locació de semàfors 2 1 3 2 5 4 5 2 3 3 2 5 2 3 2 2.9 2.9 1.00
Sincronitzar les fases de funcionament dels semàfors de les diferents cruïlles 3 3 3 3 5 3 5 2 3 2 3 5 3 5 5 3.5 3.5 0.98

SUMATORIS 9 7 14 10 18 15 20 9 12 8 13 14 12 11 8.5 12.2
MITJA ARITMÈTICA  (SEMAFORITZACIÓ) 2.3 1.8 3.5 2.5 4.5 3.8 5.0 2.3 3.0 2.0 3.3 3.5 3.0 2.8 2.1 3.0 3.1 3.0 1.1

MITJA ARITMÈTICA  (2.2.2.) 2.6 2.0 3.7 2.1 3.3 4.3 4.9 2.5 3.3 2.1 3.7 3.4 2.5 2.9 2.2 3.0 3.2 3.1 1.1

MITJA ARITMÈTICA  (2.2.) 2.5 2.3 3.6 1.8 2.7 3.8 4.2 2.2 3.5 2.3 4.2 3.2 2.2 2.8 2.7 2.9 3.4 3.0 1.1

MITJA ARITMÈTICA  (2.) 2.5 2.1 3.5 2.2 3.0 3.8 4.0 1.8 3.3 2.5 3.9 3.1 3.0 2.8 2.3 2.8 3.5 3.0 1.1
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5.4.1. FULLS D'ANÀLISI DE  PARÀMETRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Definir tota l'obra 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4.5 4.5 0.68
Indicar l'índex de plànols en un full o en un plànol resum 2 2 5 0.5 5 5 5 5 5 2 3 2 3 5 4 3.8 3.8 * 1.40 1.24
Presentar doblegat i amb rotulació visible 1 2 3 1 2 5 0.5 0.5 3 2 3 2 2 2 2 2.1 2.1 0.76
Utilitzar un quadre de rotulació i un tamany del paper (DIN) normalitzat 2 1 3 0.5 1 3 3 2 3 2 2 5 3 1 2 2.2 2.2 0.88
Identificar cada plànol amb títol, número i arxiu 2 2 5 2 1 5 5 2 5 2 5 3 3 5 1 3.4 3.4 * 1.44 1.41
Indicar en cada plànol els autors (la firma), la data i les revisions 1 2 5 3 0.5 5 2 0.5 3 2 5 2 2 3 0.5 2.4 2.4 1.25
Definir les escales gràfiques 5 5 3 0.5 5 5 5 2 3 3 5 5 4 3 1 3.9 3.9 * 1.32 1.16
Estar acotades totes les dimensions 3 2 3 5 5 4 5 1 3 3 5 2 2 5 4 3.5 3.5 1.16
Presentar totes les xifres llegibles 3 2 3 3 5 5 5 2 3 3 5 3 4 5 4 3.7 3.7 0.98
Presentar els gruixos dels traçats o els colors que permetin diferenciar els elements 2 2 3 3 5 5 5 2 5 2 3 2 4 3 5 3.4 3.4 1.15
Existència de referències creuades entre plànols (elements relacionats) 1 2 5 5 2 5 5 2 3 2 3 3 3 2 0.5 2.9 2.9 1.17
Presentar llegenda 1 2 3 1 5 5 5 3 5 2 5 3 4 1 4 3.4 3.4 * 1.35 1.29
Presentar el plànol clau per situar els plànols o en el seu defecte són fàcilment situables 1 2 3 2 5 5 5 3 5 2 3 3 5 2 2 3.2 3.2 1.20
En plànols grans, incloure el sistema de coordenades 3 2 1 2 5 4 5 0.5 5 3 3 5 4 0.5 5 3.4 3.4 * 1.41 1.32
Facilitar el treball en obra 1 3 2 3 5 4 5 2 3 3 3 2 4 2 5 3.1 3.1 0.98

SUMATORIS 33 34 52 34.5 56.5 70 65.5 32.5 59 37 58 47 52 44.5 43 48.9
MITJA ARITMÈTICA  (3.1.) 2.2 2.3 3.5 2.3 3.8 4.7 4.4 2.2 3.9 2.5 3.9 3.1 3.5 3.0 2.9 3.1 3.6 3.3 1.1

PLÀNOLS DE SITUACIÓ I LOCALITZACIÓ 3 2 5 1 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 2 4.0 4.0 * 1.44 1.29

PLANTA GENERAL on es veu la totalitat de l'obra 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 4.6 4.6 0.64

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4.5 4.5 0.78

Definir les bases de nivellació 3 3 3 5 2 5 5 5 5 3 5 3 4 5 5 4.1 4.1 1.00
Definir les bases de replanteig 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4.1 4.1 0.92
Utilitzar cotes absolutes referides a xarxes concretes 3 2 3 3 2 5 5 3 3 3 5 3 4 1 4 3.3 3.3 0.89

SUMATORIS 22 16 22 22 22 30 30 28 28 18 30 26 27 18 26 24.5
MITJA ARITMÈTICA  (3.2.) 3.7 2.7 3.7 3.7 3.7 5.0 5.0 4.7 4.7 3.0 5.0 4.3 4.5 3.0 4.3 4.1 4.0 4.1 0.9
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5.4.1. FULLS D'ANÀLISI DE  PARÀMETRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

En les plantes, definir els canvis d'alineacions amb perfils 5 2 5 5 5 5 5 2 5 3 5 3 5 5 5 4.3 4.3 0.98
Definir bé els eixos i definir la posició exacta en la secció tipus 5 2 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 4 4.4 4.4 0.88
Referenciar les obres de fàbrica correctament respecte els perfils dels eixos 5 2 3 5 5 5 5 2 5 2 5 3 4 3 4 3.9 3.9 1.09
En els perfils transversals, definir desmunt i terraplè 3 2 3 2 5 5 5 2 3 2 3 5 4 1 4 3.3 3.3 1.12
En les seccions tipus, situar el conjunt de serveis projectats amb cotes 2 2 3 3 5 5 5 2 3 3 3 5 4 2 3 3.3 3.3 0.98
Definir el diàmetre i tipus de canonades o drenatges 5 3 5 0.5 5 5 5 2 5 3 5 5 4 3 3 3.9 3.9 1.19
Definir els murs i la seva tipologia 5 2 3 5 5 5 5 2 5 2 5 5 4 5 4 4.1 4.1 1.04
Definir la vegetació 2 2 3 3 5 3 5 2 5 2 3 3 4 3 1 3.1 3.1 0.90
Definir la senyalització 3 2 3 2 5 3 5 2 5 2 5 3 4 3 1 3.2 3.2 1.07
Definir el mobiliari urbà 2 2 3 1 5 3 5 2 5 2 3 3 3 3 1 2.9 2.9 0.96

SITUAR I DEFINIR CLARAMENT:
A la xarxa de clavegueram: canonades, pous de registre, imbornals, sifons 3 3 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 4 5 2 4.1 4.1 1.04
A la xarxa d'abastament: canonades, pericons, claus, descàrregues i ventoses 3 2 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 4 5 4 4.1 4.1 1.00
A la xarxa elèctrica: ET, línies AT, MT, BT 3 2 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 4 5 4 4.1 4.1 1.00
A l'enllumenat públic: línies, punt de llum, quadre de comandament,... 3 2 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 4 5 4 4.1 4.1 1.00
A la xarxa de telefonia i comunicació: prismes de distribució, pericons,... 3 2 2 3 5 5 5 2 3 3 5 5 4 5 4 3.7 3.7 1.08
A la xarxa de gas: canonades, pericons, claus de pas, vàlvules, manòmetres,... 3 2 3 3 5 5 5 2 3 3 5 5 4 5 4 3.8 3.8 1.01
Plànols de pavimentació 5 2 5 2 5 5 5 2 2 3 3 5 4 5 3 3.7 3.7 1.22
Plànols d'enderrocs amb distinció dels diferents materials i tractaments 2 3 2 2 3 3 5 3 5 2 5 5 4 5 1 3.3 3.3 1.20
Plànols d'expropiacions i zones d'afectació temporal (servituds de pas...) 5 2 5 1 5 4 5 2 3 2 5 5 4 5 5 3.9 3.9 1.24
Plànols d'obres provisionals 3 2 1 1 5 4 5 2 2 2 3 2 4 3 2 2.7 2.7 1.05
Plànols de desenvolupament de les obres 3 2 1 2 3 3 5 2 3 1 3 2 4 3 0.5 2.5 2.5 0.93

SUMATORIS 73 45 75 65.5 101 93 105 43 81 52 91 89 85 84 63.5 76.4
MITJA ARITMÈTICA  (3.3.1.) 3.5 2.1 3.6 3.1 4.8 4.4 5.0 2.0 3.9 2.5 4.3 4.2 4.0 4.0 3.0 3.6 3.6 1.0
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5.4.1. FULLS D'ANÀLISI DE  PARÀMETRES

Mostrar numèricament les cotes del terreny 3 3 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 4 5 5 4.2 4.2 1.07
Mostrar numèricament les cotes de les rasants 3 3 5 5 5 3 5 2 5 1 5 5 4 5 5 4.1 4.1 1.12
Acotar els desmunts i terraplens 3 2 3 1 5 3 5 2 3 1 5 2 4 1 3 2.9 2.9 1.09
Definir els acords verticals 5 2 2 5 5 3 5 2 5 1 5 5 4 5 5 3.9 3.9 1.29
Definir els diferents peralts amb detall, per fer mesures sobre el plànol 2 2 2 3 3 1 2 2 2 0.5 2 5 4 5 2 2.5 2.5 1.00
Especificar els diàmetres, pendents i situació dels registres del clavegueram 3 2 5 5 2 5 5 2 3 2 5 5 4 5 3 3.7 3.7 1.22
Indicar les cotes de cadascun dels pous 3 2 5 2 3 5 5 2 3 2 5 5 4 5 4 3.7 3.7 1.16
Indicar la situació de les obres de fàbrica, enllaços amb altres vies, etc. 5 2 5 5 5 2 5 2 5 2 3 5 4 1 4 3.9 3.9 * 1.33 1.18
Referenciar els perfils situats en els eixos de les plantes 5 3 5 2 3 5 5 2 5 2 5 5 4 3 2 3.7 3.7 1.22
Realitzar perfils a tots els punts singulars de la planta 3 2 1 2 1 3 5 2 3 2 5 5 2 1 2 2.6 2.6 1.12
Realitzar perfils en els punts singulars dels longitudinals        3 2 1 2 2 3 5 2 3 2 5 3 2 1 2 2.5 2.5 0.91

SUMATORIS 38 25 39 37 39 38 52 22 42 16.5 50 50 40 37 37 37.7
MITJA ARITMÈTICA  (3.3.2.) 3.5 2.3 3.5 3.4 3.5 3.5 4.7 2.0 3.8 1.5 4.5 4.5 3.6 3.4 3.4 3.4 3.9 3.4 1.1

Definir en quadres les característiques de materials i qualitat d'execució 3 3 5 5 3 5 3 3 2 3.6 3.6 0.96

Plànols d'armadures:
Dimensionar els diàmetres de la ferralla de forma simplificada 3 2 5 2 2 5 3 2 5 3 3 1 3 3 3.0 0.92
Definir la ferralla amb claredat 5 2 3 3 5 5 3 2 3 3 3 5 3 3.5 3.5 0.95

Plànols de serveis existents i/o afectats:
Definir els serveis soterrats o definir garanties d'ells 3 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 2 4.1 4.1 1.19
Definir la possibilitat de connexió a la xarxa d'abastament 3 2 5 5 3 5 5 5 3 3 5 4 3 5 4 4.0 1.00
Definir la capacitat de desguàs del clavegueram 3 2 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 1 3 3.9 3.9 1.16

SUMATORIS 20 10 26 25 20 15 25 0 26 15 24 24 17 18 18 21.9
MITJA ARITMÈTICA  (3.3.2.) 3.3 2.0 4.3 4.2 4.0 5.0 5.0 0.0 4.3 2.5 4.0 4.0 3.4 3.0 3.0 3.7 3.7 1.0

MITJA ARITMÈTICA  (3.3.) 3.4 2.1 3.8 3.5 4.1 4.3 4.9 1.3 4.0 2.2 4.3 4.3 3.7 3.5 3.1 3.6 1.3 3.6 1.1

MITJA ARITMÈTICA  (3.) 3.1 2.4 3.7 3.2 3.9 4.7 4.8 2.7 4.2 2.5 4.4 3.9 3.9 3.1 3.4 3.6 3.0 3.6 1.1

3.3.2. PERFILS LONGITUDINALS

3.3.3. PLÀNOLS ESPECÍFICS I DE DETALL
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5.4.1. FULLS D'ANÀLISI DE  PARÀMETRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Indexar i paginar tots els documents 2 2 5 3 3 5 5 2 2 3 5 1 5 5 2 3.5 3.5 * 1.33 1.29
Identificar a cada pàgina a quin document correspon 2 1 5 2 1 5 2 2 1 3 5 1 3 1 2 2.4 2.4 1.20
Enquadernar els documents de manera que faciliti la consulta 2 1 3 1 2 5 2 2 3 2 3 1 4 1 2 2.3 2.3 0.89
Revisar l'existència i l'ordre de tots els documents 2 1 5 1 3 5 5 1 5 2 3 2 5 3 2 3.1 3.1 * 1.33 1.33
Evitar les "fotocòpies de fotocòpies" 1 1 1 3 2 3 5 2 3 2 3 1 4 3 5 2.6 2.6 1.09
Evitar les errades fruit de la falta d'una última repassada (ortografia, repeticions,...) 2 1 3 2 2 5 5 2 5 2 3 1 4 3 3 2.9 2.9 1.08
Realitzar una presentació atractiva (des de la perspectiva del client) 2 1 1 2 3 5 2 2 5 2 3 1 4 2 5 2.7 2.7 1.20
Incloure annex fotogràfic 1 1 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 2.3 2.3 0.72
Incloure maqueta de l'obra o fotografies de la mateixa 1 2 0.5 0.5 0.5 1 1 2 1 2 1 0.5 3 2 0.5 1.2 1.2 0.64
Incloure un CD-ROM amb tota la informació del projecte 2 2 1 5 3 1 5 2 5 3 3 1 4 2 5 2.9 2.9 1.27

SUMATORIS 17 13 26.5 21.5 20.5 38 34 19 33 24 32 11.5 40 24 29.5 25.9
MITJA ARITMÈTICA  (4.) 1.7 1.3 2.7 2.2 2.1 3.8 3.4 1.9 3.3 2.4 3.2 1.2 4.0 2.4 3.0 2.4 3.3 2.6 1.1

SUMATORIS TOTALS 499 391 606 456 610 728 772 379 643 440 721 628 603 552 472
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5.4.1. FULLS D'ANÀLISI DE  PARÀMETRES

RESUM DE MITJES ARITMÈTIQUES PER APARTATS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.20 2.10 1.82 2.08 3.00 2.70 2.76 1.43 2.55 2.60 3.45 2.80 3.65 2.30 1.28

2.20 2.10 1.82 2.08 3.00 2.70 2.76 1.43 2.55 2.60 3.45 2.80 3.65 2.30 1.28

2.53 2.08 3.48 2.22 2.96 3.77 4.00 1.82 3.35 2.46 3.91 3.12 3.04 2.85 2.28

2.1. HIPÒTESIS 2.56 1.85 3.36 2.66 3.18 3.72 3.83 1.48 3.16 2.61 3.63 3.07 3.90 2.91 1.89

2.2. BASES DE CÀLCUL ESPECÍFIQUES 2.51 2.30 3.61 1.77 2.73 3.83 4.18 2.17 3.53 2.32 4.19 3.18 2.18 2.79 2.67

3.10 2.36 3.65 3.17 3.85 4.65 4.76 2.73 4.20 2.54 4.39 3.91 3.89 3.14 3.44

3.1. GENERALITATS 2.20 2.27 3.47 2.30 3.77 4.67 4.37 2.17 3.93 2.47 3.87 3.13 3.47 2.97 2.87

3.2. PLÀNOLS D'UBICACIÓ 3.67 2.67 3.67 3.67 3.67 5.00 5.00 4.67 4.67 3.00 5.00 4.33 4.50 3.00 4.33

3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ 3.42 2.14 3.82 3.55 4.12 4.29 4.91 1.35 4.00 2.16 4.29 4.26 3.69 3.45 3.13

1.70 1.30 2.65 2.15 2.05 3.80 3.40 1.90 3.30 2.40 3.20 1.15 4.00 2.40 2.95

2. ANNEXES A LA MEMÒRIA

3. PLÀNOLS

4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

2.47

2.97

3.64

2.59

1.1. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA

1. MEMÒRIA

10/10



5. ELABORACIÓ I RESULTATS 

 96

5.4.1.1. CLASSIFICACIÓ DELS PARÀMETRES 

A partir dels pesos específics obtinguts, es classifiquen els paràmetres en tres 
categories, per determinar la seva importància. 

El criteri que s’ha seguit per establir aquesta classificació és el següent: 

 Paràmetres BÀSICS, aquells que obtenen un pes específic superior a 3,5 

Són els paràmetres que han obtingut el qualificatiu de “Imprescindibles” 
segons l’opinió de diversos experts. Per tant cal considerar-los com a Bàsics 
per avaluar la qualitat dels projectes. 

En total tenim 53 paràmetres Bàsics,  entre els quals cal assenyalar que n’hi 
ha 23 amb una valoració superior o igual a 4,0. Aquests es troben 
destacats al llistat corresponent, per indicar que es tracta del paràmetres més 
importants.          

 Paràmetres IMPORTANTS, aquells que obtenen un pes específic entre 2, 5 i 
3,5 (inclòs) 

Són aquells que tot i que algun expert els considera “Imprescindibles”, la 
majoria els qualifica com a ’Molt importants” i “Importants”. 

En total tenim 80 paràmetres Importants.  

 Paràmetres COMPLEMENTARIS, aquells que obtenen un pes específic 
inferior a 2,5 (inclòs) 

Es tracta dels paràmetres que han obtingut una valoració més baixa després 
de la consulta d’opinió realitzada. 

Tot i que en algun cas algun expert pot considerar-los com a “Molt 
Importants”, predominen les qualificacions de “Important”, “Convenient” i 
“Complementari”. 

En total tenim 41 paràmetres Complementaris.  

 

 



5. ELABORACIÓ I RESULTATS 

 97

Per tant i com a resum, respecte un total de 174 paràmetres que s’han analitzat, 
tenim el següent: 

• 53 paràmetres Bàsics (23 amb pes > 4,0) 

• 80 paràmetres Importants 

• 41 paràmetres Complementaris. 

A continuació s’adjunten els llistats dels paràmetres segons la classificació 
obtinguda. 

 



5.4.1.1. CLASSIFICACIÓ DE  PARÀMETRES

Definir l'objectiu del projecte a realitzar 4.4
Analitzar l'estat actual del problema (la causa) 3.9 *
Analitzar els condicionants generals i puntuals 3.8 *

Analitzar el Pla General Ordenació 3.9 *
Analitzar el Pla Sectorial corresponent, si s'escau 3.9 **
Analitzar de manera crítica els serveis del Pla Parcial 4.0
Definir les expropiacions, propietaris i valoració 3.8 *
Estudiar la inundabilitat de la zona 3.7
Consultar a les companyies i a l'administració els serveis existents  4.2

Realitzar sondeigs 3.6 *
Estudiar el nivell freàtic i les seves fluctuacions 3.8 *

XARXA DE CLAVEGUERAM

Estudiar les cotes de desaigüe de les vivendes 4.1
Definir els pendents ajustant-se als valors recomanats pel bon funcionament 3.7

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Consultar la companyia 3.8
Definir la ubicació i tipologia dels dipòsits, anàlisi d'alternatives 3.7
Indicar solucions o garanties per garantir pressió mínima: dip.elevats, calderins,... 4.3
Indicar solucions o garanties per no superar pressió màxima: red.pressió, vàlvules... 4.0
Indicar que la distribució dels hidrants s'ajusta al Decret corresponent 3.8 *

1.1. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA

2.1. HIPÒTESIS

2.1.1. URBANISME I ANTECEDENTS

2.1.2. GEOTÈCNIA

2.2.2. SERVEIS
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1. MEMÒRIA

2.2. BASES DE CÀLCUL ESPECÍFIQUES

2. ANNEXES A LA MEMÒRIA
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5.4.1.1. CLASSIFICACIÓ DE  PARÀMETRES

XARXA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC

Consultar la companyia i l'administració 3.9

XARXA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC

Consultar les companyies de Telefonia 3.9

Definir tota l'obra 4.5
Indicar l'índex de plànols en un full o en un plànol resum 3.8 *
Definir les escales gràfiques 3.9 *
Presentar totes les xifres llegibles 3.7

PLÀNOLS DE SITUACIÓ I LOCALITZACIÓ 4.0 *

PLANTA GENERAL on es veu la totalitat de l'obra 4.6

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 4.5

Definir les bases de nivellació 4.1
Definir les bases de replanteig 4.1

En les plantes, definir els canvis d'alineacions amb perfils 4.3
Definir bé els eixos i definir la posició exacta en la secció tipus 4.4
Referenciar les obres de fàbrica correctament respecte els perfils dels eixos 3.9
Definir el diàmetre i tipus de canonades o drenatges 3.9
Definir els murs i la seva tipologia 4.1

SITUAR I DEFINIR CLARAMENT:
A la xarxa de clavegueram: canonades, pous de registre, imbornals, sifons 4.1
A la xarxa d'abastament: canonades, pericons, claus, descàrregues i ventoses 4.1
A la xarxa elèctrica: ET, línies AT, MT, BT 4.1
A l'enllumenat públic: línies, punt de llum, quadre de comandament,... 4.1
A la xarxa de telefonia i comunicació: prismes de distribució, pericons,... 3.7
A la xarxa de gas: canonades, pericons, claus de pas, vàlvules, manòmetres,... 3.8
Plànols de pavimentació 3.7
Plànols d'expropiacions i zones d'afectació temporal (servituds de pas...) 3.9

3. PLÀNOLS

3.1. GENERALITATS

3.3.1. PLANTES, ALÇATS I SECCIONS

3.2. PLÀNOLS D'UBICACIÓ

3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ

2/3



5.4.1.1. CLASSIFICACIÓ DE  PARÀMETRES

Mostrar numèricament les cotes del terreny 4.2
Mostrar numèricament les cotes de les rasants 4.1
Definir els acords verticals 3.9
Especificar els diàmetres, pendents i situació dels registres del clavegueram 3.7
Indicar les cotes de cadascun dels pous 3.7
Indicar la situació de les obres de fàbrica, enllaços amb altres vies, etc. 3.9 *
Referenciar els perfils situats en els eixos de les plantes 3.7

Definir en quadres les característiques de materials i qualitat d'execució 3.6

Plànols de serveis existents i/o afectats:
Definir els serveis soterrats o definir garanties d'ells 4.1
Definir la possibilitat de connexió a la xarxa d'abastament 4.0
Definir la capacitat de desguàs del clavegueram 3.9

3.3.2. PERFILS LONGITUDINALS

3.3.3. PLÀNOLS ESPECÍFICS I DE DETALL

3/3



5.4.1.1. CLASSIFICACIÓ DELS  PARÀMETRES

Analitzar els antecedents històrics i/o administratius que afecten l'obra 2.9
Plantejar les alternatives i el procés de selecció de la proposta 3.5
Descriure els serveis afectats ( i les restes arqueològiques) 3.4 *
Definir el termini d'execució de l'obra 3.0
Adjuntar el pla d'obra detallat 2.6
Adjuntar l'índex dels documents i els seus apartats 3.1

Recollir la Normativa Municipal,  o de l'administració afectada 3.5 **
Analitzar de manera crítica els vials del Pla Parcial 3.5
Definir la zona d'afectació i la línia d'edificació 3.4 *

Realitzar cates 3.5
Confeccionar perfils geològics 3.3 *
Realitzar assaigs de capacitat portant 3.3
Determinar l'estabilitat i la geometria dels talussos resultants 3.1
Estudiar l'excavabilitat dels materials 2.9
Estudiar els assentaments o possible expansivitat 3.2

Determinar el mobiliari urbà que s'integri millor a l'entorn ( proxim. mar) 2.8
Determinar la vegetació/arbrat autòctona 3.1
Complir les normes de senyalització viària 3.4 *
Preveure la mínima afectació del trànsit durant les obres 3.0
Incorporar un annex de residus generats ( runes,etc.) 2.8
Justificar el tipus de ferm: rígid o flexible 3.5 *
Preveure que l'arbrat no interacciona amb l'enllumenat públic 3.1
Deixar passos de tubulars en previsió 3.1

2.2. BASES DE CÀLCUL ESPECÍFIQUES

PE
S 

FI
N
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PARÀMETRES IMPORTANTS

1. MEMÒRIA

2. ANNEXES A LA MEMÒRIA

1.1. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA

2.1.2. GEOTÈCNIA

2.1. HIPÒTESIS

2.2.1. URBANITZACIÓ

2.1.1. URBANISME I ANTECEDENTS

1/3



5.4.1.1. CLASSIFICACIÓ DELS  PARÀMETRES

XARXA DE CLAVEGUERAM

Analitzar la possibilitat d'ampliació segons PGO 3.1
Indicar l'acord amb l'administració del període de retorn 3.1
Analitzar l'ubicació de les canonades en la calçada: pel centre, per un costat,... 3.4 *
Valorar l'alternativa d'un servei de clavegueram unitari i separatiu 3.5
Justificar la impossibilitat de no posar bombeig 3.2
Justificar la impossibilitat de no posar sifons 3.0
Definir les confluències de manera obliqua 2.7

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Analitzar la possibilitat d'ampliació segons PGO 3.1
Justificar les dotacions de càlcul 3.5
Justificar la xarxa ramificada en lloc de mallada (si s'escau) 2.8 *
Analitzar la ubicació de les canonades sota la vorera 3.1
Preveure sistema de buidat de tuberies 2.8 *
Preveure la col·locació de ventoses en els punts alts de la xarxa principal 2.8

XARXA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC

Analitzar possibilitat d'ampliació segons PGO o reserves de futur 2.9 *
Indicar el compliment de la normativa de contaminació lumínica 2.7 *
Indicar el càlcul de la il·luminació i descripció del mètode 2.9
Justificar les intensitats d'il·luminació necessàries 3.1
Justificar el tipus d'il·luminació: vapor de sodi/mercuri, halògens,... 3.0
Definir tipus de faroles a col·locar i distribució 3.2
Definir quadre de comandament ( reducció del flux, apagat parcial) 3.0
Definir sistema d'encesa: rellotge, cèl·lula fotoelèctrica, manual,... 2.8
Determinar la ubicació de les ET 3.3 **
Soterrar totes les línies 3.4 *

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Analitzar la possibilitat d'ampliació segons PGO o reserves de futur 2.6
Determinar els passos de carrer i la ubicació pericons de telefonia 3.4 *
Soterrar les línies aèries de telefonia existents, si s'escau 2.7
Preveure l'execució de passos per cablejat de fibra òptica 2.9

SEMAFORITZACIÓ

Indicar la consulta  de l'administració i la seva acceptació 3.1 *
Determinar els passos de carrer i l'ubicació de pericons 2.6
Optimitzar la col·locació de semàfors 2.9
Sincronitzar les fases de funcionament dels semàfors de les diferents cruïlles 3.5

2.2.2. SERVEIS

2/3



5.4.1.1. CLASSIFICACIÓ DELS  PARÀMETRES

Identificar cada plànol amb títol, número i arxiu 3.4 *
Estar acotades totes les dimensions 3.5
Presentar els gruixos dels traçats o els colors que permetin diferenciar els elements 3.4
Existència de referències creuades entre plànols (elements relacionats) 2.9
Presentar llegenda 3.4 *
Presentar el plànol clau per situar els plànols o en el seu defecte són fàcilment situables 3.2
En plànols grans, incloure el sistema de coordenades 3.4 *
Facilitar el treball en obra 3.1

Utilitzar cotes absolutes referides a xarxes concretes 3.3

En els perfils transversals, definir desmunt i terraplè 3.3
En les seccions tipus, situar el conjunt de serveis projectats amb cotes 3.3
Definir la vegetació 3.1
Definir la senyalització 3.2
Definir el mobiliari urbà 2.9

SITUAR I DEFINIR CLARAMENT:
Plànols d'enderrocs amb distinció dels diferents materials i tractaments 3.3
Plànols d'obres provisionals 2.7

Acotar els desmunts i terraplens 2.9
Realitzar perfils a tots els punts singulars de la planta 2.6

Plànols d'armadures:
Dimensionar els diàmetres de la ferralla de forma simplificada 3.0
Definir la ferralla amb claredat 3.5

Indexar i paginar tots els documents 3.5 *
Revisar l'existència i l'ordre de tots els documents 3.1 *
Evitar les "fotocòpies de fotocòpies" 2.6
Evitar les errades fruit de la falta d'una última repassada (ortografia, repeticions,...) 2.9
Realitzar una presentació atractiva (des de la perspectiva del client) 2.7
Incloure un CD-ROM amb tota la informació del projecte 2.9

4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

3.3.2. PERFILS LONGITUDINALS

3.3.3. PLÀNOLS ESPECÍFICS I DE DETALL

3.3.1. PLANTES, ALÇATS I SECCIONS

3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ

3. PLÀNOLS

3.1. GENERALITATS

3.2. PLÀNOLS D'UBICACIÓ

3/3



5.4.1.1. CLASSIFICACIÓ DELS  PARÀMETRES

Sintetitzar els càlculs i les bases utilitzades 2.1
Resumir els annexes més importants 1.7
Descriure les expropiacions (si s'escau) 2.5
Definir i justificar l' "any horitzó" o "vida útil" del projecte 1.5
Justificar l'estudi econòmic ( estudi de ingressos i despeses) 1.5
Recomanar el sistema d'execució 1.5
Recomanar el sistema de licitació 1.0
Fixar els terminis per cada fase de l'obra 2.3
Definir el termini de garantia 1.7
Definir la classificació del contractista 1.8
Indicar el compliment de la norma sísmica 1.4

Estudiar la metereologia de la zona: vent, boira i neu 1.3
Analitzar la possibilitat de projectar galeries de serveis 1.7
Preveure l'execució per fases d'acord amb condicionants, si és adient 2.3
Analitzar els projectes anteriors, en cas d'existència 2.2
Analitzar la història de l'entorn urbà 1.6
Analitzar l'entorn urbà 2.4
Consultar l'opinió dels veïns 1.5
Recopilar informació i experiències d'obres veïnes 1.4

Estudiar les corrents subterrànies, si s'escau 2.1
Estudiar l'agressivitat de les aigües 2.4

Estudiar les necessitats de places d'aparcaments en via pública 2.5
Considerar l'ús d'un paviment de baixa sonoritat 2.2
Definir un acabat formal dels murs 2.4
Definir un sistema de reg ( gota-gota, aspersió) 2.4

1.1. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA

2.1. HIPÒTESIS

2.1.1. URBANISME I ANTECEDENTS

PARÀMETRES COMPLEMENTARIS

1. MEMÒRIA

2. ANNEXES A LA MEMÒRIA

2.1.2. GEOTÈCNIA

2.2. BASES DE CÀLCUL ESPECÍFIQUES

2.2.1. URBANITZACIÓ
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5.4.1.1. CLASSIFICACIÓ DELS  PARÀMETRES

XARXA DE CLAVEGUERAM

Justificar el material de les canonades 2.2
Justificar l'ús de cambres de neteja 1.6

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Justificar el material de les canonades 2.3
Indicar la idoneïtat de la distribució de claus de pas 2.5

XARXA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC

Determinar els passos de carrer, l'ubicació de pericons,... 2.2

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Preveure la conducció de fibra òptica 2.5

Presentar doblegat i amb rotulació visible 2.1
Utilitzar un quadre de rotulació i un tamany del paper (DIN) normalitzat 2.2
Indicar en cada plànol els autors (la firma), la data i les revisions 2.4

SITUAR I DEFINIR CLARAMENT:

Plànols de desenvolupament de les obres 2.5

Definir els diferents peralts amb detall, per fer mesures sobre el plànol 2.5
Realitzar perfils en els punts singulars dels longitudinals        2.5

Identificar a cada pàgina a quin document correspon 2.4
Enquadernar els documents de manera que faciliti la consulta 2.3
Incloure annex fotogràfic 2.3
Incloure maqueta de l'obra o fotografies de la mateixa 1.2

3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ

3. PLÀNOLS

3.1. GENERALITATS

2.2.2. SERVEIS

4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

3.3.2. PERFILS LONGITUDINALS

3.3.1. PLANTES, ALÇATS I SECCIONS

2/2
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5.4.2. FULLS D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS PROJECTES 
D’URBANITZACIÓ 

En aquest apartat s’adjunten els fulls que serviran per avaluar quantitativament 
la qualitat d’un projecte d’urbanització, a partir dels pesos específics dels paràmetres 
que determinen aquesta qualitat. 

La classificació que s’ha fet en funció de la importància dels paràmetres ens 
permet poder avaluar un projecte a partir només dels paràmetres Bàsics, i per tant 
invertir menys temps en obtenir una valoració quantitativa amb garanties, de la qualitat 
del projecte. 

Un altre avantatge d’aquesta classificació, és el fet que a l’hora d’avaluar un 
projecte a partir de tots els paràmetres definits, és poden determinar tres nivells de 
qualitat del l’avaluació: 

• Els paràmetres Bàsics hauran de ser avaluats per tècnics que 
anomenem, “masters”, és a dir professionals amb un nivell tècnic i 
una experiència contrastades, donada la importància que tenen 
aquests paràmetres a l’hora de determinar l’índex de qualitat del 
projecte que s’estudia. 

• Els paràmetres Importants, podran ser examinats i avaluats per 
tècnics experimentats sense necessitat d’arribar a la categoria de 
“masters”. 

• Els paràmetres Complementaris els podran estudiar tècnics “junior”, 
es a dir amb menys experiència, degut a la seva menor repercussió a 
la valoració global del projecte. 

Amb aquests tres nivells de qualitat d’avaluació de projectes, es pot fer una 
aproximació realista del que pot suposar, tant en temps com econòmicament, 
l’avaluació d’un projecte d’urbanització. 

Aquest és un element fonamental, ja que ens permet veure si és realment factible 
implantar aquest sistema d’avaluació, a partir dels dos aspectes més importants, temps i 
diners, ja no només en l’àmbit dels projectes d’enginyeria civil, sinó en la societat en 
general. 
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Per estudiar l’abast econòmic i temporal, i obtenir resultats representatius i amb 
certes garanties, s’ha comptat amb la col·laboració d’un tècnic “master” i un tècnic amb 
experiència per avaluar respectivament els paràmetres Bàsics i els paràmetres 
Importants. Els paràmetres Complementaris els ha valorat l’autor. 

El fet d’avaluar només 20 paràmetres per categoria es degut a la poca 
disponibilitat de temps dels tècnics que han col·laborat, que per tant mereixen els 
agraïments molt especials per part de l’autor, per la seva inestimable col·laboració, 
imprescindible per tal d’aconseguir resultats realistes.  

L’estudi s’ha realitzat a partir del projecte d’urbanització que l’autor va 
presentar com a Projecte Final de Carrera de Camins, Canals i Ports, el setembre de 
2002, amb el títol “Projecte d’Urbanització del Sector “L” dins el terme municipal de 
l’Ametlla de Mar”. Les característiques bàsiques d’aquest projecte es detallen al següent 
punt, de la tesina 5.4.3.”Exemple d’aplicació a un projecte d’urbanització”.   

Durant aquest estudi cada tècnic ha avaluat 20 paràmetres representatius de la 
seva categoria, és a dir que no es tracta d’agafar paràmetres l’atzar, sinó s’ha mirat que 
entre els 20 escollits hi hagin paràmetres de tots els documents tractats en aquesta 
tesina, que són Memòria, Annexes, Plànols i Presentació. 

Això s’ha fet per tal que l’estudi fos equitatiu, o sigui que no només 
s’analitzessin  paràmetres de la Memòria, que resulten ràpids d’avaluar, ó pel contrari 
que tots els paràmetres es referissin al plànols, que precisen de més temps per ser 
analitzats.      

El temps invertit en cada cas s’ha extrapolat, al nombre total de paràmetres 
corresponent a cada classificació. 

Pel que fa a l’abast econòmic de l’estudi, s’han utilitzat els honoraris recomanats 
per ASINCE (Asociación de Ingenierías de España), segons un informe elaborat 
conjuntament amb Tecniberia, amb el títol “Precios unitarios de personal para trabajos 
de asistencia técnica”, de juliol de 2000, on s’indiquen els següents preus horaris pels 
diferents tècnics: 

Tècnic “masters” (Tècnic Superior, més de 10 anys d’experiència):  110 €/hora 

Tècnic experimentat (Tècnic Superior de 5 a 10 anys d’experiència):    77 €/hora 

Tècnic “junior” (Tècnic Superior de menys de 5 anys d’experiència):    40 €/hora  
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Els resultats d’aquesta valoració per determinar l’abast econòmic i temporal del 
sistema d’avaluació són els següents: 

Avaluació a partir dels paràmetres Bàsics, a càrrec d’un tècnic “master”   

El temps necessari per avaluar els 53 paràmetres Bàsics és de 2,5 hores, 
amb una mitjana d’uns tres minuts per paràmetre. 

El cost d’aquesta avaluació és d’uns 280,00 € 

Avaluació a partir dels paràmetres Importants, a càrrec d’un tècnic experimentat  

El temps necessari per avaluar els 80 paràmetres Importants és de 4 
hores, amb una mitjana de tres minuts per paràmetre. 

El cost d’aquesta avaluació és d’uns 310,00 € 

Avaluació a partir dels paràmetres Complementaris, a càrrec d’un tècnic “junior”    

El temps necessari per avaluar els 40 paràmetres Complementaris és de 2 
hores, amb una mitjana de tres minuts per paràmetre. 

El cost d’aquesta avaluació és d’uns 80,00 € 

És interessant observar que el temps mig per estudiar cada paràmetre és el 
mateix, després d’aplicar el corresponent arrodoniment necessari, donat que no es tracta 
en cap cas d’un estudi exacte on s’hagi de calcular el temps amb una precisió fins al 
segon. 

Tot i que en principi aquesta circumstància pugui fer pensar en un error, el fet 
que els tècnics amb més experiència, que necessiten menys temps de valoració, avaluïn 
els paràmetres més importants, que precisen de més temps d’avaluació, compensa l’altre 
extrem, és a dir, el fet que els tècnics amb menys experiència, que tarden més en valorar 
els paràmetres, avaluïn els elements amb un pes específic més baix.  

Per tant aquest resultat obtingut, de temps necessari per avaluar cada paràmetre, 
està justificat. 
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Els resultats globals d’aquest estudi són els següents: 

Temps total per avaluar tots els paràmetres  : 8,5 hores 

Cost total per a avaluar tots els paràmetres  : 670,00 € 

És important però remarcar, que amb els paràmetres estudiats no queda definit 
tot el projecte ja que com s’ha comentat en capítols anteriors, no s’inclouen paràmetres 
relatius al Plec de Condicions, Pressupost, Estudi de Seguretat i Salut i Estudi 
Ambiental. 

Malgrat això aquests resultats serveixen perfectament per tenir una primera idea 
de l’abast del que pot arribar a representar, en quant a cost i duració, l’avaluació de la 
qualitat d’un projecte, en aquest cas d’urbanització.    
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FULLS D’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS 
PROJECTES D’URBANITZACIÓ 
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SI NO
 (A=0)

4.4

2.9

3.9 *

3.8 *

Plantejar les alternatives i el procés de selecció de la proposta 3.5

2.1

1.7

Descriure els serveis afectats ( i les restes arqueològiques) 3.4 *

2.5

1.5

Justificar l'estudi econòmic ( estudi de ingressos i despeses) 1.5

1.5

1.0

3.0

2.6

2.3

1.7

1.8

1.4

3.1

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

1. MEMÒRIA

IQ= Índex de Qualitat de l'apartat 1. = suma C = 

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =
1. MEMÒRIA     

Definir el termini de garantia

Recomanar el sistema de licitació

Definir el termini d'execució de l'obra

Adjuntar el pla d'obra detallat

Fixar els terminis per cada fase de l'obra

Definir i justificar l' "any horitzó" o "vida útil" del projecte

Recomanar el sistema d'execució

Analitzar els condicionants generals i puntuals

Definir la classificació del contractista

Indicar el compliment de la norma sísmica

Adjuntar l'índex dels documents i els seus apartats 

Sintetitzar els càlculs i les bases utilitzades

Resumir els annexes més importants

Descriure les expropiacions (si s'escau)

4 C=AxB

Definir l'objecte del projecte a realitzar

Analitzar l'estat actual del problema (la causa)

al projecte (B)

Paràmetres de Qualitat (PQ)

A 0 1 2 3

Anàlisi del PQ

Aplicació dels paràmetres de qualitat
   al projecte .........................................

Analitzar els antecedents històrics i/o administratius que afecten l'obra

1.1. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA 
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3.9 **
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3.5 **

3.8 *

1.3

3.7

4.2

1.7

2.3

2.2

1.6

2.4

1.5

1.4

3.4 *

2. ANNEXES A LA MEMÒRIA Aplicació dels paràmetres de qualitat
   al projecte .........................................

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

2.1. HIPÒTESIS 
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al projecte (B)

0 1 2 43

Paràmetres de Qualitat (PQ)

A

Analitzar de manera crítica els serveis del Pla Parcial 

2.1.1. URBANISME I ANTECEDENTS

Analitzar el Pla Sectorial corresponent, si s'escau

Analitzar el Pla General Ordenació

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma (i segueix) A x 3,5 =

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 2.1. = suma (i segueix) C = 

Definir la zona d'afectació i línia edificació

Estudiar la inundabilitat de la zona

Estudiar la metereologia de la zona: vent, boira i neu

Analitzar la possibilitat de projectar galeries de serveis

Analitzar els projectes anteriors, en cas d'existència

Analitzar de manera crítica els vials del Pla Parcial 

Recollir la Normativa Municipal,  o de l'administració afectada

Recopilar informació i experiències d'obres veïnes

Preveure l'execució per fases d'acord amb condicionants, si és adient

Analitzar la història de l'entorn urbà

Analitzar l'entorn urbà

Consultar l'opinió dels veïns

Definir les expropiacions, propietaris i valoració

Consultar a les companyies i a l'administració els serveis existents  
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2.1

3.1

2.9

3.2

2.4

Realitzar cates 

Estudiar l'agressivitat de les aigües

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 2.1. = suma C = 

Estudiar els assentaments o possible expansivitat

Estudiar el nivell freàtic i les seves fluctuacions

Estudiar les corrents subterrànies, si s'escau

Confeccionar perfils geològics

Realitzar assaigs de capacitat portant

Determinar l'estabilitat i la geometria dels talussos resultants

Estudiar l'excavabilitat dels materials

Realitzar sondeigs

3

Paràmetres de Qualitat (PQ)
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2.1.2. GEOTÈCNIA
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2. ANNEXES A LA MEMÒRIA Aplicació dels paràmetres de qualitat
   al projecte .........................................

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE
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2. ANNEXES A LA MEMÒRIA Aplicació dels paràmetres de qualitat
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VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE
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2.2. BASES DE CÀLCUL ESPECÍFIQUES
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Anàlisi del PQ

2.2.1. URBANITZACIÓ

Estudiar les necessitats de places d'aparcaments en via pública

Complir les normes de senyalització viària

Preveure la mínima afectació del trànsit durant les obres

Incorporar un annex de residus generats ( runes,etc.)

Considerar l'ús d'un paviment de baixa sonoritat

Determinar el mobiliari urbà que s'integri millor a l'entorn

Determinar la vegetació/arbrat autòctona

Preveure que l'arbrat no interacciona amb l'enllumenat públic

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma ( i segueix ) A x 3,5 =

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 2.2. = suma ( i segueix ) C = 

Deixar passos de tubulars en previsió

Definir un sistema de reg ( gota-gota, aspersió)

Justificar el tipus de ferm: rígid o flexible

Definir un acabat formal dels murs
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3.1
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4.3

4.0
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2.5
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Preveure sistema de buidat de tuberies

Preveure la col·locació de ventoses als punts alts de la xarxa principal

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 2.2. = suma ( i segueix ) C = 

XARXA DE CLAVEGUERAM

Analitzar la possibilitat d'ampliació segons PGO

Indicar solucions o garanties per no superar pressió màxima: red.pressió, 
vàlvules...

Indicar solucions o garanties per garantir pressió mínima: dip.elevats, 
calderins,...

Justificar la xarxa ramificada en lloc de mallada (si s'escau)

Justificar el material de les canonades

Consultar la companyia

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma ( i segueix ) A x 3,5 =

Justificar l'ús de cambres de neteja

Valorar l'alternativa d'un servei de clavegueram unitari o separatiu

Analitzar la ubicació de les canonades sota la vorera

Justificar el material de les canonades

Analitzar la possibilitat d'ampliació segons PGO

2.2.2. SERVEIS

Indicar l'acord amb l'administració del període de retorn

Estudiar les cotes de desaigüe de les vivendes
Analitzar l'ubicació de les canonades en la calçada: pel centre, per un 
costat,...

C=AxB

Anàlisi del PQ
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Paràmetres de Qualitat (PQ)

A

2. ANNEXES A LA MEMÒRIA Aplicació dels paràmetres de qualitat
   al projecte .........................................

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

Justificar les dotacions de càlcul

Indicar que la distribució dels hidrants s'ajusta al Decret corresponent

Indicar la idoneïtat de la distribució de claus de pas

Justificar la impossibilitat de no posar bombeig

Justificar la impossibilitat de no posar sifons
Definir els pendents ajustant-se als valors recomanats pel bon 
funcionament

Definir les confluències de manera obliqua

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Definir la ubicació i tipologia dels dipòsits, anàlisi alternatives
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Definir quadre de comandament ( reducció del flux, apagat parcial)

Definir sistema d'encesa: rellotge, cèl·lula fotoelèctrica, manual,...

Determinar la ubicació de les ET

Preveure l'execució de passos per cablejat de fibra òptica

Soterrar les línies aèries de telefonia existents, si s'escau

2. ANNEXES A LA MEMÒRIA Aplicació dels paràmetres de qualitat
   al projecte .........................................

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

Determinar els passos de carrer i la ubicació pericons de telefonia

2.2. BASES DE CÀLCUL ESPECÍFIQUES
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20 1

Justificar el tipus d'il·luminació: vapor de sodi/mercuri, halògens,...

Analitzar la possibilitat d'ampliació segons PGO o reserves de futur

3

Determinar els passos de carrer, l'ubicació de pericons,...

XARXA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC

Consultar la companyia i l'administració

Indicar el compliment de la normativa de contaminació lumínica

Indicar el càlcul de la il·luminació i descripció del mètode

Analitzar possibilitat d'ampliació segons PGO o reserves de futur

Definir tipus de faroles a col·locar i distribució

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 2.2. = suma C = 

Optimitzar la col·locació de semàfors
Sincronitzar les fases de funcionament dels semàfors de les diferents 
cruïlles

Determinar els passos de carrer i l'ubicació de pericons

Indicar la consulta  de l'administració i la seva acceptació 

SEMAFORITZACIÓ

Justificar les intensitats d'il·luminació necessàries

2.2. BASES DE CÀCUL ESPECÍFIQUES     

2. ANNEXES A LA MEMÒRIA     
IQ= Índex de Qualitat de l'apartat 2. = suma C = 

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =

Preveure la conducció de fibra òptica

Consultar les companyies de Telefonia

Soterrar totes les línies
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VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

3.1. GENERALITATS

Va
lo

r d
el

 P
Q

 a
l p

ro
je

ct
e
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4

Paràmetres de Qualitat (PQ)

A 0 1 C=AxB

Estar acotades totes les dimensions

Definir les escales gràfiques

3.1. GENERALITATS

Indicar l'índex de plànols en un full o en un plànol resum

Definir tota l'obra

Presentar doblegat i amb rotulació visible

Identificar cada plànol amb títol, número i arxiu

2 3

Presentar llegenda

Presentar plànol clau per situar els plànols 

En plànols grans, incloure el sistema de coordenades

Facilitar el treball en obra per la seva clara organització

3.2. PLÀNOLS D'UBICACIÓ

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 3.1. = suma C = 

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =
3.1. GENERALITATS     

PLÀNOLS DE SITUACIÓ I LOCALITZACIÓ

PLANTA GENERAL on es veu la totalitat de l'obra 

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

Definir les bases de nivellació

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =
3.2. PLÀNOLS D'UBICACIÓ     

Definir les bases de replanteig

Utilitzar cotes absolutes referides a xarxes concretes

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 3.2. = suma C = 

Utilitzar quadre de rotulació i tamany del paper (DIN) normalitzat

Existir referències creuades entre plànols (elements relacionats)

Senyalar en cada plànol els autors (la firma), la data i les revisions

Presentar totes les xifres llegibles
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3. PLÀNOLS Aplicació dels paràmetres de qualitat
   al projecte .........................................

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ
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Paràmetres de Qualitat (PQ)

A 0 1 2 3 4 C=AxB

Definir el diàmetre i tipus de canonades o drenatges

Definir la vegetació

Definir la senyalització

3.3.1. PLANTES, ALÇATS I SECCIONS

Definir bé els eixos i definir la posició exacta en la secció tipus

Referenciar les obres de fàbrica correctament respecte els perfils dels
eixos 

En les seccions tipus, situar el conjunt de serveis projectats amb cotes

Definir el mobiliari urbà

Situar i definir clarament:

A la xarxa elèctrica: ET, línies AT, MT, BT 

A l'enllumenat públic: línies, punt de llum, quadre de comandament,...

A la xarxa de telefonia i comunicació: prismes de distribució, pericons,...

Plànols d'obres provisionals

A la xarxa de clavegueram: canonades, pous de registre, imbornals, 
sifons
A la xarxa d'abastament: canonades, pericons, claus, descàrregues i 
ventoses

Plànols de desenvolupament de les obres

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 3.3. = suma ( i segueix ) C = 

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma ( i segueix ) A x 3,5 =

Definir els canvis d'alineacions

En els perfils transversals, definir desmunt i terraplè

Definir els murs i la seva tipologia

A la xarxa de gas: canonades, pericons, claus de pas, vàlvules, 
manòmetres,...

Plànols de pavimentació

Plànols d'enderrocs amb distinció dels diferents materials i tractaments
Plànols d'expropiacions i zones d'afectació temporal (servituds de 
pas...)



N
o 

co
ns

id
er

a

C
on

si
de

ra
 P

oc

R
eg

ul
ar

B
é

M
ol

t B
é

SI NO
 (A=0)

4.2

4.1

2.9

3.9

2.5

2.7

3.7

3.7

3.9 *

2.6

2.5

3.6

3.0

3.5

4.1

4.0
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Definir els acords verticals 

Referenciar els perfils situats en els eixos de les plantes

Definir els diferents peralts amb detall, per fer mesures sobre el plànol 

Plànols de serveis existents i/o afectats:

Definir la ferralla amb claredat

Definir la capacitat de desguàs del clavegueram

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =
3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ     

Definir els serveis soterrats o definir garanties d'ells

Definir la possibilitat de connexió a la xarxa d'abastament 

Mostrar numèricament les cotes del terreny

Mostrar numèricament les cotes de les rasants

Dimensionar els diàmetres de la ferralla de forma simplificada

Acotar els desmunts i terraplens

Especificar els diàmetres, pendents i situació dels registres del 
clavegueram 

Indicar les cotes de cadascun dels pous

3.3.3. PLÀNOLS ESPECÍFICS I DE DETALL

Definir en quadres les característiques de materials i qualitat d'execució

Indicar la situació de les obres de fàbrica, enllaços amb altres vies, 
etc...

4 C=AxB

3.3.2. PERFILS LONGITUDINALS
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3. PLÀNOLS Aplicació dels paràmetres de qualitat
   al projecte .........................................

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ

Realitzar perfils a tots els punts singulars de la planta
Realitzar perfils en els punts singulars dels longitudinals per permetre
una medició exacta amb els transversals        

Plànols d'armadures:

3. PLÀNOLS     
IQ= Índex de Qualitat de l'apartat 3. = suma C = 

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 3.3. = suma C = 
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Realitzar una presentació atractiva (des de la perspectiva del client) 2.7

2.3

1.2

2.9

IQ= Índex de Qualitat de l'apartat 4. = suma C = 

AVALUACIÓ GLOBAL DEL PROJECTE     
IQ= ÍNDEX DE QUALITAT DEL PROJECTE 

IQO = ÍNDEX DE QUALITAT ÒPTIMA 

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =

4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE Aplicació dels paràmetres de qualitat
   al projecte .........................................

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE     
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Incloure annex fotogràfic

3 4

Indexar i paginar tots els documents

Revisar l'existència i l'ordre de tots els documents

Enquadernar els documents de manera que faciliti la consulta

Evitar errades per falta d'una última repassada (ortografia, repeticions,...)

Identificar a cada pàgina a quin document correspon

Evitar les "fotocòpies de fotocòpies"

Incloure maqueta de l'obra o fotografies de la mateixa

Incloure un CD-ROM amb tota la informació del projecte
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5.4.3. EXEMPLE D’APLICACIÓ A UN PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

En aquest punt, l’autor ha valorat la qualitat del “Projecte d’urbanització del 
Sector “L” al terme municipal de l’Ametlla de Mar”, a partir dels paràmetres Bàsics, per 
tal d’obtenir un resultat real d’aplicació del sistema de qualitat proposat a la present 
tesina d’investigació. 

Les característiques principals d’aquest projecte, per tal de donar una idea del 
seu abast, són les següents: 

Es tracta d’un projecte que on es descriuen les obres d’urbanització 
necessàries per executar el Pla Parcial del Sector L a L’Ametlla de Mar (Baix 
Ebre). 

El projecte inclou: 

• Urbanització completa dels vials: 

Pavimentació de calçada i  voreres, mobiliari urbà, enjardinament,  
i senyalització. 

• Xarxes de serveis urbans: 

Xarxa de clavegueram separativa (sanejament i drenatge), xarxa 
d’abastament d’aigua potable, enllumenat públic, xarxa elèctrica i 
xarxa de telecomunicacions.  

• Actuacions per a la recuperació de camí de ronda existent. 

• Obres especials: 

Una obra de drenatge, un dipòsit de bombes d’impulsió d’aigües 
residuals i dues estacions transformadores  

• Impacte Ambiental 

• Seguretat i Salut 
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Les dades globals del projecte són: 

• Longitud total de vials  : 1.651 m 

• Superfície total urbanitzada  : 22.067 m2 

• Pressupost execució per contracte : 2.205.189,21 € 

• Termini d’execució de les obres : 9 mesos  

Per a realitzar l’avaluació del projecte, l’autor ha seguit les següents fases 
d’actuació: 

1. Estudiar els paràmetres Bàsics que són d’aplicació al projecte 

2. Comprovar quins d’aquests paràmetres estan inclosos al projecte 

3. Valorar com estan definits els paràmetres en funció del rang de valors del full 

 El resultat de l’avaluació quantitativa de la qualitat del projecte, aplicant el 
sistema proposat pels paràmetres Bàsics, és el següent:  

Índex de qualitat del projecte : 645,00 

Índex de qualitat òptima  : 738,15 

A partir d’aquests valors podem obtenir la valoració de la qualitat del projecte en 
termes relatius, per una puntuació sobre 10, i comparar aquest el valor resultant amb la 
qualificació que va obtenir el projecte segons el tribunal de Projectes de l’Escola de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona. 

Qualificació segons sistema d’avaluació proposat : 8,7 

Qualificació segons tribunal de l’ETSECCPB  : 8,5  

Si comparem els dos valors s’observa que els resultats són molt similars, però 
només amb aquest exemple no es pot extrapolar el resultat obtingut i afirmar amb total 
certesa que el sistema funciona adequadament. 
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En tot cas el que si que ens dona és una primera referència positiva sobre els 
resultats que s’obtenen amb l’aplicació del full de valoració de la qualitat de projectes 
d’urbanització, que s’hauria de reforçar amb la realització de més estudis comparatius 
per poder extreure conclusions més fiables. 

A continuació s’adjunten els fulls d’avaluació de la qualitat del projecte 
esmentat, corresponents als paràmetres Bàsics, degudament complimentats.  
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   PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR "L"
TERME MUNICIPAL L'AMETLLA DE MAR
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VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

A 0 1

Anàlisi del PQ

C=AxB

Definir l'objecte del projecte a realitzar

Analitzar els condicionants generals i puntuals

2 3 4

Paràmetres de Qualitat (PQ) Bàsics

Analitzar l'estat actual del problema (la causa)

IQ= Índex de Qualitat de l'apartat 1. = suma C = 

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =
1. MEMÒRIA     

1. MEMÒRIA
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SI NO
 (A=0)

X 3.9 * 2 7.8

X 3.9 **

X 4.0 2 8.0

X 3.8 *

X 3.7 3 11.1

X 4.2 3 12.6

X 3.6 * 1 3.6

X 3.8 * 3 11.4

54.50

81.20

Definir les expropiacions, propietaris i valoració

Consultar a les companyies i a l'administració els serveis existents  

Estudiar la inundabilitat de la zona

2.1.2 GEOTÈCNIA

Realitzar sondeigs

Estudiar el nivell freàtic i les seves fluctuacions

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 2.1. = suma C = 

3

Paràmetres de Qualitat (PQ) Bàsics

A

Analitzar de manera crítica els serveis del Pla Parcial 

2.1.1. URBANISME I ANTECEDENTS

Analitzar el Pla Sectorial corresponent, si s'escau

Analitzar el Pla General Ordenació

C=AxB

Anàlisi del PQ
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2.1. HIPÒTESIS     

2. ANNEXES A LA MEMÒRIA    PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR "L"
TERME MUNICIPAL L'AMETLLA DE MAR

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE
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SI NO
 (A=0)

X 4.1 3 12.3

X 3.7 3 11.1

X 3.8 3 11.4

X 3.7 3 11.1

X 4.3 3 12.9

X 4.0 3 12.0

X 3.8 * 3 11.4

X 3.9 3 11.7

X 3.9 3 11.7

105.60

123.20

Consultar les companyies de Telefonia

Indicar solucions o garanties per no superar pressió màxima: red.pressió, 
vàlvules...

XARXA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC

Consultar la companyia i l'administració

XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Indicar solucions o garanties per garantir pressió mínima: dip.elevats, 
calderins,...

Consultar la companyia

Definir els pendents ajustant-se als valors recomanats pel bon 
funcionament

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

Definir la ubicació i tipologia dels dipòsits, anàlisi alternatives

2. ANNEXES A LA MEMÒRIA    PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR "L"
TERME MUNICIPAL L'AMETLLA DE MAR

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

Indicar que la distribució dels hidrants s'ajusta al Decret corresponent

2.2. BASES DE CÀLCUL ESPECÍFIQUES
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Paràmetres de Qualitat (PQ) Bàsics

A C=AxB

Anàlisi del PQ
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20 1 3 4

2.2.2. SERVEIS

Estudiar les cotes de desaigüe de les vivendes

XARXA DE CLAVEGUERAM

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =
2.2. BASES DE CÀCUL ESPECÍFIQUES     

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 2.2. = suma C = 
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SI NO
 (A=0)

X 4.5 3 13.5

X 3.8 * 4 15.2

X 3.9 * 4 15.6

X 3.7 3 11.1

55.40

55.65

X 4.0 * 3 12.0

X 4.6 4 18.4

X 4.5 3 13.5

X 4.1 3 12.3

X 4.1 3 12.3

68.50

74.55

Presentar totes les xifres llegibles

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 3.2. = suma C = 

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =
3.2. PLÀNOLS D'UBICACIÓ     

3.1. GENERALITATS     

Definir les bases de replanteig

PLÀNOLS DE SITUACIÓ I LOCALITZACIÓ

PLANTA GENERAL on es veu la totalitat de l'obra 

TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

Definir les bases de nivellació

3.2. PLÀNOLS D'UBICACIÓ

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 3.1. = suma C = 

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =

0 1 C=AxB

Definir les escales gràfiques

3.1. GENERALITATS

Indicar l'índex de plànols en un full o en un plànol resum

Definir tota l'obra

2 3 4
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3.2. PLÀNOLS D'UBICACIÓ al projecte (B)
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Anàlisi del PQ

Paràmetres de Qualitat (PQ) Bàsics

A

3. PLÀNOLS    PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR "L"
TERME MUNICIPAL L'AMETLLA DE MAR

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

3.1. GENERALITATS
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SI NO
 (A=0)

X 4.3 3 12.9

X 4.4 3 13.2

X 3.9 3 11.7

X 3.9 4 15.6

X 4.1 2 8.2

X 4.1 3 12.3

X 4.1 3 12.3

X 4.1 3 12.3

X 4.1 4 16.4

X 3.7 3 11.1

X 3.8

X 3.7 4 14.8

X 3.9 1 3.9

144.70

169.05

Definir els canvis d'alineacions

Definir els murs i la seva tipologia

A la xarxa de gas: canonades, pericons, claus de pas, vàlvules, 
manòmetres,...

Plànols de pavimentació
Plànols d'expropiacions i zones d'afectació temporal (servituds de 
pas...)

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 3.3. = suma ( i segueix ) C = 

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma ( i segueix ) A x 3,5 =

Situar i definir clarament:

A la xarxa elèctrica: ET, línies AT, MT, BT 

A l'enllumenat públic: línies, punt de llum, quadre de comandament,...

A la xarxa de telefonia i comunicació: prismes de distribució, pericons,...

A la xarxa de clavegueram: canonades, pous de registre, imbornals, 
sifons
A la xarxa d'abastament: canonades, pericons, claus, descàrregues i 
ventoses

3.3.1. PLANTES, ALÇATS I SECCIONS

Definir bé els eixos i definir la posició exacta en la secció tipus

Referenciar les obres de fàbrica correctament respecte els perfils dels
eixos 

41 2 3 C=AxB

Definir el diàmetre i tipus de canonades o drenatges
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Paràmetres de Qualitat (PQ) Bàsics
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3. PLÀNOLS    PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR "L"
TERME MUNICIPAL L'AMETLLA DE MAR

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ
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SI NO
 (A=0)

X 4.2 4 16.8

X 4.1 4 16.4

X 3.9 3 11.7

X 3.7 4 14.8

X 3.7 4 14.8

X 3.9 * 3 11.7

X 3.7 3 11.1

X 3.6 4 14.4

X 4.1 3 12.3

X 4.0 2 8.0

X 3.9 3 11.7

143.70

149.80

412.30
3. PLÀNOLS     

IQ= Índex de Qualitat de l'apartat 3. = suma C = 

3. PLÀNOLS    PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR "L"
TERME MUNICIPAL L'AMETLLA DE MAR

VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ
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Paràmetres de Qualitat (PQ) Bàsics

A 0 1 2 3 4 C=AxB

3.3.2. PERFILS LONGITUDINALS

Definir els serveis soterrats o definir garanties d'ells

Definir la possibilitat de connexió a la xarxa d'abastament 

Mostrar numèricament les cotes del terreny

Mostrar numèricament les cotes de les rasants

Especificar els diàmetres, pendents i situació dels registres del 
clavegueram 

Indicar les cotes de cadascun dels pous

3.3.3. PLÀNOLS ESPECÍFICS I DE DETALL

Definir els acords verticals 

Referenciar els perfils situats en els eixos de les plantes

Definir la capacitat de desguàs del clavegueram

IQO = Índex de Qualitat Òptima = suma A x 3,5 =
3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ     

IQ= Índex de Qualitat del subapartat 3.3. = suma C = 

Plànols de serveis existents i/o afectats:

Definir en quadres les característiques de materials i qualitat d'execució

Indicar la situació de les obres de fàbrica, enllaços amb altres vies, 
etc...
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Síntesi de l’ELABORACIÓ 

5.1. Elaboració del qüestionari a partir del llistat de paràmetres: 

El llistat de paràmetres és un recull d’elements que composen els projectes 
d’urbanització, que pertanyen a la Memòria, als seus Annexes, als Plànols i a aspectes 
relatius a la presentació. La resta de continguts s’han exclòs per decisió del tutor, per 
limitar el nombre de paràmetres i obtenir millors resultats. 

El qüestionari contempla, a més d’aquests paràmetres, un sistema de puntuació 
per valorar el seu pes específic, segons el següent rang de valors: 

 Imprescindible:  pes = 5 

 Molt important:  pes = 3 

 Important:   pes = 2 

 Convenient:   pes = 1 

 Complementari:  pes = 0,5 

5.2. Obtenció del pes específic dels paràmetres: 

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

El primer pas per obtenir el pes específic a partir del qüestionari, és definir un 
conjunt d’experts per valorar-lo i realitzar la consulta d’opinió. 

Un cop recopilades les opinions, cal definir una funció estadística que ens 
permeti obtenir el pes específic de manera que sintetitzi les dades objectivament, i una 
altra que mesuri la garantia del pes calculat. Aquestes funcions són: 

• Per calcular el pes específic: la Mitja Aritmètica 

• Per mesurar la garantia del pes: la Desviació Mitja 
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Un cop fixades les funcions, es defineix un procés per aplicar-les i obtenir els 
pesos específics, així com resoldre els casos especials. Totes les operacions es 
resumeixen en un full d’anàlisi de paràmetres. 

El punt més important ha estat com resoldre els casos on la desviació mitja és 
superior a 1,3. El criteri general que s’ha aplicat, adoptat conjuntament amb el tutor, és 
el d’eliminar un els valors extrems a la baixa, si és el cas, i recalcular la mitja. En el 
casos en que els valor extrems siguin alts, ó be els casos amb dos grups diferenciats 
d’opinions s’analitzaran un per un decidint si s’elimina ó no algun valor extrem. En tots 
els casos amb dispersió elevada, es senyalitza el paràmetre amb “*” si la desviació és 
>1,3 i “**” si és >1,5. 

5.3. Definició del full de valoració de projecte  

Un cop tenim el pesos específics, cal definir el sistema que permeti aplicar 
aquests valors per avaluar els projectes d’urbanització i obtenir el seu índex de qualitat. 

Aquests sistema es configura a partir d’uns fulls que conté ordenats en 
columnes, els següents elements: 

• El llistat de paràmetres indicadors de la qualitat de projectes d’urbanització 

• Una casella per indicar si el paràmetre s’ha de considerar ó no en el cas 
particular del projecte que s’està avaluant 

• El pes específic dels paràmetres 

• Un número de columnes per avaluar, entre un rang de valors, entre 0 i 4, com es 
troben definits els paràmetres al projecte d’urbanització que s’avalua 

• Una casella per calcular el valor del paràmetre de qualitat al projecte, que surt 
del producte del pes específic amb el grau de definició del paràmetre 

• Una casella al final, per calcular l’Índex de Qualitat del projecte, fent el sumatori 
dels valors obtinguts per cada paràmetre 

• Una casella al final, per calcular l’índex de Qualitat Òptima del projecte, que 
surt d’aplicar a tots els paràmetres un valor de 3,5. Aquest valor es decideix 
conjuntament amb el tutor.  
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5.4. Resultats 

• Classificació d’aquests paràmetres en funció del pes específic obtingut. 

A partir dels pesos específics obtinguts, es classifiquen els paràmetres en tres 
categories, per determinar la seva importància. 

o BÀSICS, aquells amb un pes específic superior a 3,5 

o IMPORTANTS, aquells amb un pes específic entre 2, 5 i 3,5 

o COMPLEMENTARIS, aquells amb un pes específic inferior a 2,5 

• Fulls de valoració de la qualitat de projectes. Nivells de qualitat d’avaluació 

A partir d’aquesta classificació, per a avaluar un projecte a partir de tots els 
paràmetres definits, és poden determinar tres nivells de qualitat del l’avaluació: 

• A partir dels paràmetres Bàsics: avaluació a càrrec de tècnics “masters” 

• A partir dels  paràmetres Importants: avaluació a càrrec de tècnics experimentats 

• A partir dels paràmetres Complementaris: avaluació a càrrec de tècnics “junior” 

Amb aquests tres nivells de qualitat d’avaluació de projectes, es pot fer una 
aproximació realista del que suposa, en temps i en cost, l’avaluació d’un projecte 
d’urbanització. 

Es fa un estudi a partir d’un projecte real, amb la col·laboració d’un tècnic 
“master”, un tècnic amb experiència i l’autor, per a avaluar els paràmetres Bàsics, 
Importants i Complementaris, respectivament. Els resultats globals que es desprenen 
d’aquest estudi són els següents: 

Temps total per avaluar tots els paràmetres  : 8,5 hores 

Cost total per a avaluar tots els paràmetres  : 670,00 € 

És important però remarcar, que amb els paràmetres estudiats no queda definit 
tot el projecte ja que com s’ha comentat en capítols anteriors, no s’inclouen paràmetres 
relatius al Plec de Condicions, Pressupost, Estudi de Seguretat i Salut i Estudi 
Ambiental. 
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• Exemple d’aplicació dels fulls d’avaluació de la qualitat a un projecte 
d’urbanització real.    

El resultat de l’avaluació del “Projecte d’urbanització del Sector “L” al terme 
municipal de l’Ametlla de Mar”, aplicant el sistema proposat pels paràmetres Bàsics, és 
el següent:  

Índex de qualitat del projecte : 645,00 

Índex de qualitat òptima : 738,15 

Si expressem aquest índex de qualitat amb el seu valor sobre 10, i el comparem 
amb la qualificació que va obtenir el projecte segons el tribunal de Projectes de l’Escola 
de Camins, Canals i Ports de Barcelona, s’obté: 

Qualificació segons sistema d’avaluació proposat : 8,7 

Qualificació segons tribunal de l’ETSECCPB : 8,5  

 

 

 




