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2.OBJECTIUS 
 
 
 L’objectiu principal d’aquesta tesina és definir una base per a l’elaboració d’un 
sistema d’avaluació de la qualitat de projectes d’edificació. Per tant, ha de servir com a 
primera referència bibliogràfica per al desenvolupament d’aquesta metodologia 
d’avaluació,  i així elaborar un model de possible aplicació a qualsevol projecte 
d’edificació. 
 
 Aquesta tesina pretén arribar a l’elaboració d’un mètode bàsic de valoració de la 
qualitat de projectes d’edificació que quedarà reflectit mitjançant un format específic 
necessari per a l’execució. 
 
 De forma sistemàtica, els objectius de la tesina es basen en la realització dels 
següents treballs: 
 

• Definir quins són els paràmetres més importants i que no es poden despreciar a 
l’hora d’avaluar la qualitat d’un projecte d’edificació. 

 
• Realitzar un llistat amb tots els paràmetres obtinguts de forma ordenada segons 

a quina part dels projecte pertanyin (memòria, plànols, plec de condicions o 
pressupost). 

 
• Elaboració del full que servirà per enquestar a les persones que es considera que 

tenen suficients coneixements sobre el tema i experiència per poder opinar. En 
aquest cas s’ha considerat a Arquitectes, Arquitectes Tècnics i Enginyers de 
Camins que treballen en el món de l’edificació (redacció de projectes, direcció 
tècnica o construcció d’obres), i amb una experiència mínima de 5 anys. 

 
• Realitzar l’enquesta a un cert nombre de persones que compleixin amb els 

requisits abans especificats. L’objectiu de l’enquesta és que cada persona valori 
des del seu punt de vista, quina és la importància, a nivell de qualitat, de cada 
un dels paràmetres dins d’un projecte d’edificació. 

 
• Seleccionar quins són els paràmetres de major importància ja que aquests 

hauran de ser tractats de diferent forma, tenint en compte que afecten més 
directament en la valoració final del projecte. 

 
• Estudiar el comportament de les millors funcions estadístiques per a sintetitzar 

de manera objectiva l’opinió de les persones que han realitzat l’enquesta, i així 
obtenir valors representatius de cada paràmetre i finalment, el seu pes específic. 

 
• Elaborar un full model per  a permetre la valoració de qualsevol projecte 

d’edificació. Aquest full s’obtindrà a partir del llistat de paràmetres i dels seus 
pesos específics, valorant de forma diferent aquells paràmetres que han resultat 
de major importància. El full estarà elaborat de tal manera que la persona que 
avaluï el projecte només haurà de puntuar cada un dels paràmetres amb una 
puntuació de 0 a 5, i amb els pesos específics s’obtindrà la puntuació final del 
projecte. 
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• En tot moment, resoldre possibles problemes, incorporar suggeriments dels 
tutor, tenir en compte qualsevol tipus d’incís o recomanació que pugui ser 
realitzada per algun dels enquestats, així com, si és el cas, realitzar els canvis 
que es creguin convenients valorant l’aportació dels enquestats. 

 
De tots aquests objectius cal destacar la importància de la realització del llistat amb 

tots els paràmetres necessaris ja que aquests són la base d’aquest treball. També resulta 
igualment destacable l’obtenció dels pesos específics de cada paràmetre i la valoració 
dels resultats estadístics obtinguts. 

 


