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111...    IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓ   

  
222...    OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIUUUSSS   

   
333...    EEESSSTTTAAATTT   DDDEEE   LLL’’’AAARRRTTT   

   
444...    MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIIAAA   
   

444...111...       BBBAAASSSEEE   DDDEEE   TTTRRREEEBBBAAALLLLLL   
   
444...222...       EEETTTAAAPPPEEESSS   DDDEEELLL   TTTRRREEEBBBAAALLLLLL   

  
55..  EELLAABBOORRAACCIIÓÓ    

  
55..11..  EELLAABBOORRAACCIIÓÓ  DDEELL  LLLLIISSTTAATT  DDEE  PPAARRÀÀMMEETTRREESS  
  
55..22..  OOBBTTEENNCCIIÓÓ  DDEELL  PPEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICC  DDEELLSS  PPAARRÀÀMMEETTRREESS  
  
55..33..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓ  DDEELL  FFUULLLL  DD’’AAVVAALLUUAACCIIÓÓ  DDEE  PPRROOJJEECCTTEESS  
   

666...    RRREEESSSUUULLLTTTAAATTTSSS   
   

666...111...    AAANNNÀÀÀLLLIIISSSIII   DDDEEELLLSSS   RRREEESSSUUULLLTTTAAATTTSSS   
   

666...222...    AAANNNÀÀÀLLLIIISSSIII   DDDEEE   RRREEESSSUUULLLTTTAAATTTSSS   PPPEEERRR   CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIEEESSS   
   

666...333...    TTTRRRAAACCCTTTAAAMMMEEENNNTTT   DDDEEE   PPPAAARRRÀÀÀMMMEEETTTRRREEESSS   PPPUUUNNNTTTUUUAAALLLSSS   
   
777...    CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNSSS   

   
888...    RRREEEFFFEEERRRÈÈÈNNNCCCIIIEEESSS   BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRÀÀÀFFFIIIQQQUUUEEESSS   

   
999...    AAAGGGRRRAAAÏÏÏMMMEEENNNTTTSSS   

   
111000...    AAANNNEEEXXXXXXEEESSS   
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5. ELABORACIÓ 
 
 Aquest capítol té com a objectiu descriure tot el procés d’elaboració que s’ha 
seguit a l’hora de realitzar els diferents treballs d’aquesta tesina, com seria l’elaboració 
del llistat de paràmetres, l’obtenció del pes específic i la posterior definició del full final 
per a l’avaluació de qualitat dels projectes d’edificació. 
 
 Per tant, en aquest capítol es descriu com s’han obtingut els diferents paràmetres 
d’avaluació de qualitat de projectes d’edificació, es defineixen tots i cada un d’aquests 
paràmetres i es reflecteix els diferents comentaris o observacions que les persones 
enquestades han realitzat en el moment de llegir el qüestionari. 
 
 A partir de la definició dels diferents paràmetres es passa a explicar el procés 
seguit per a l’obtenció dels corresponents pesos específics, reflectint el tractament que 
han rebut els resultats de les enquestes per a poder arribar a obtenir aquests valors. 
 
 El resultat que s’assoleix al final és l’obtenció del full que permet la valoració de 
la qualitat de qualsevol projecte d’edificació. En ell s’inclou el llistat de tots els 
paràmetres indicadors de qualitat de projectes d’edificació i els pesos específics 
corresponents. 
 
 5.1. ELABORACIÓ DEL LLISTAT DE PARÀMETRES 
 
 L’obtenció d’aquest llistat és un dels punts principals d’aquesta tesina ja que 
resulta ser la base de l’estudi que es vol realitzar. És per això, que per obtenir aquests 
paràmetres s’ha necessitat l’ajuda de persones amb una certa experiència en el camp 
dels projectes d’edificació. 
 
 Per tant, resulta interessant comentar que amb l’aportació d’aquestes persones 
s’ha obtingut un elevat grau de fiabilitat a l’hora d’escollir els paràmetres que s’han de 
tenir en compte i els que es poden menysprear. 
 
 Naturalment, a l’hora de realitzar el llistat definitiu per a poder elaborar el 
qüestionari, s’ha obtingut la col·laboració del tutor d’aquesta tesina, el Dr. Modest 
Batlle. 
 
 Així doncs, el llistat de paràmetres és un recull dels elements més importants 
que s’han de tenir en compte a l’hora de projectar, dirigir o executar un projecte 
d’edificació. 
 
 5.1.1. Estructura i abast del llistat 
 
 El llistat s’estructura en apartats per tal d’agrupar els paràmetres que fan 
referència a temes en comú. 
 
 Els apartats proposats i els 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. 
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 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, tenint en compte tots els documents, resultava molt elevat. 

 
El fet de limitar el nombre de paràmetres a valorar per part de les persones que 

realitzaran el qüestionari, permet millorar l’atenció dedicada a cada un dels diferents 
paràmetres, i per tant s’aconsegueix que la valoració resulti més precisa. 

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

paràmetres (figura 4) :  
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Figura 4. Índex del llistat de paràmetres indicadors de qualitat. (Elaboració pròpia) 

 

 
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 

2.1.3. Arquitectura 

2.2. BASES DE CÁLCUL ESPECÍFIQUES 

2.2.1. Estructures 

2.2.2. Urbanització 

2.2.3. Instal·lacions 

- Instal·lacions de Sanejament 
- Instal·lacions de ventilació 
- Instal·lacions de calefacció 
- Instal·lacions d’aire condicionat 
- Instal·lacions d’aigua 
- Instal·lacions elèctriques 
- Instal·lacions d’ascensors 
- Instal·lacions de protecció de presa de terra 
- Instal·lacions de parallamps 
- Instal·lacions de gas 
- Instal·lacions contraincendis 

3. PLÀNOLS 

3.1. GENERALITATS 

3.2. PLÀNOLS D’UBICACIÓ 

3.2.1. Topografia i Replanteig 

3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ 

3.3.1. Arquitectura  

- Plànols d’acabats 

- Plantes 

- Alçats i detalls 

3.3.2. Instal·lacions  

3.3.3. Estructura 

4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
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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 vàries fonts. Tot seguit s’explica breument com s’ha dut a terme aquest 
procés de confecció. 

 
En la primera fase, es realitza amb el tutor una primera relació dels paràmetres 

importants per a qualsevol tipus de projecte, ja que de bon principi la intenció del tutor 
era la de realitzar tres tesines iguals però enfocades a àmbits diferents. 

 
De les tres tesines proposades pel tutor, el Dr. Modest Batlle, dues ja han estat 

realitzades i presentades. Aquestes tenien per objecte la determinació i avaluació de 
paràmetres de qualitat de projectes de carreteres (de Ferran Roig ) i d’urbanització (de 
Josep Miquel Aced). 

 
Els paràmetres generals han estat comuns a les tres tesines degut a que formen 

part d’aquells apartats que també són comuns en tot tipus de projectes. La resta 
paràmetres calia que fossin sintètics, però explicatius, i originals respecte els altres, però 
vinculats al tema. 

 
Per a l’obtenció dels paràmetres directament relacionats amb el camp de 

l’edificació, les fonts d’informació consultades són entre d’altres: 
 

- Apunts de l’assignatura de “Projectes d’Enginyeria” i de l’assignatura de 
“Edificació” de la titulació d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports. 

 
- Les dues tesines anteriors a aquesta, les quals tenen per objecte la 

determinació i l’avaluació de paràmetres de qualitat de projectes de 
carreteres i d’urbanització, de Ferran Roig i Josep Miquel Aced, 
respectivament. 

 
- Tesines realitzades al Departament de Transports de l’Escola 

(E.T.S.E.C.C.P.B.) i projectes consultats al CDECMA. 
 

- Aportacions de diferents professionals relacionats amb el món de 
l’edificació. 

 
- Pels temes específics, consulta d’apunts i de la bibliografia recomanada de 

les diferents assignatures del Pla d’Enginyeria de Camins. 
 

- Consulta de revistes i pàgines WEB relacionades amb l’àmbit de 
l’edificació, sobretot les dirigides a arquitectes i aparelladors. 

 
- Aportacions realitzades pel tutor. 

 
A partir de tota aquesta informació consultada s’arriba al llistat definitiu, 

incorporant les noves modificacions proposades, canviant aquells paràmetres a mode 
d’ajustament amb l’àmbit d’estudi d’aquesta tesina, eliminant aquells paràmetres que es 
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consideren obvis, els quals no necessiten avaluació ja que són de vital importància, no 
considerant aquells que no tenen una implicació directa amb la qualitat del projecte, i 
per últim, evitant aquells paràmetres que s’escapen de l’àmbit de l’edificació. 

 
Per altra banda, resulta important destacar que s’ha hagut de realitzar una bona 

selecció de tots els paràmetres ja que de bon principi el nombre de paràmetres que 
formaven el llistat resultava excessiu, fet que podia implicar que en el moment de 
realitzar les enquestes, les persones perdessin motivació o acabessin fent-la de tal forma 
que no dediquessin suficient temps per a cada paràmetre. Això provocaria una 
influència negativa a l’hora de reflectir els resultats obtinguts. 

 
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 diferents 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 cada una d’aquestes tesines s’ha hagut 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 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   

  
El llistat de paràmetres està acompanyat de la seva descripció per aclarir 

exactament en cada cas el significat que representa  cadascun d’ells i així evitar 
qualsevol tipus de confusió. 

 
A continuació es presenten de forma numerada i organitzada cadascun dels 

paràmetres que conformen el llistat: 
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Llistat de paràmetres indicadors de qualitat 
 
1.MEMÒRIA 
 

1.1. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA 
 

1.Analitzar els condicionants generals i puntuals. 
 

Descripció: Analitzar quines són les limitacions existents que incideixen a 
la totalitat (condicionants generals), per exemple: la 
qualificació urbanística del territori,  

 
2. 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.  

 
3. Resumir els annexes més importants. 
 

Descripció: Indicar els annexes principals per la tipologia de projecte: 
geotècnia, annexes de càlcul de l’estructura, annexes 
d’instal·lacions, etc. 

 
4. 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 els possibles imprevistos que 
puguin aparèixer en aquest aspecte. 

 
5. Definir la revisió de preus que s'ha d'aplicar. 
 

Descripció: Revisió dels preus que es marquen al pressupost a partir d’un 
cert temps després de la seva realització. La revisió actualitza 
els preus al passar u temps determinat ( com a mínim 6 mesos), 
i la revisió es realitza a partir d’una fórmula polinòmica.  

 
6. Definir el plaç d'execució de l'obra. 
 

Descripció: Indica el temps límit amb el qual es pot realitzar aquesta obra, 
a partir del qual, si aquest fos superat, es penalitzaria a la 
constructora a causa del retràs.  És important que aquest plaç 
estigui ben estudiat i pugui ser aplicable. 

 
7. Adjuntar el pla d'obra detallat. 
 

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

 
8. Fixar els plaços per cada fase de l'obra, si s'escau. 
 

Descripció: Definir, si la Propietat ho requereix, una estratègia per a 
realitzar l’obra en diferents fases, dividint d’aquesta forma 
l’execució en vàries actuacions. D’aquesta manera es pot 
controlar millor l’evolució de l’obra a nivell de plaç i de 
planificació.  

 
9. Definir el plaç de garantia. 
 

Descripció: Indicar el període de temps que va des de la Recepció 
Provisional de l’obra fins a la Recepció Definitiva d’aquesta. 
Normalment aquest període varia en funció de la grandària de 
l’obra i de la Propietat. 

 
10. Definir la classificació del contractista. 
 

Descripció: Cada tipus d’obra necessita un requeriments bàsics. Amb la 
definició del contractista es marca quin tipus d’empreses poden 
fer l’obra en funció del tipus d’obra, el valor de l’anualitat, els 
mitjans econòmics i personals d’aquesta, les obres fetes, etc. 

 
11. Indicar el compliment de la norma sísmica. 
 

Descripció: Assenyalar, segons marca la llei, que el projecte compleix les 
especificacions de la Normativa Sísmica de Projectes 
d’Edificació en funció de la localització d’aquest projecte. 

 
12. Adjuntar l'índex dels documents i els seus apartats. 
 

Descripció: Enumerar de forma ordenada i clara tots els documents que 
formen part del projecte, facilitant així la localització de 
qualsevol dada o informació. 

 
13. Justificació arquitectònica de la solució adoptada. 
 

Descripció: Justificar la solució adoptada a nivell arquitectònic, remarcant 
perquè s’ha escollit aquesta solució davant la possibilitat 
d’altres alternatives, si fos el cas. 

 
14. Recollir Normativa d'accessibilitat. 
 

Descripció: Recollir la Normativa d’accessibilitat per mostrar aquesta es 
compleix en tots els casos, i que en els punts problemàtics 
s’han aplicat les mesures necessàries. 
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2. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 
2.1.HIPÒTESIS 
 
2.1.1.URBANISME I ANTECEDENTS 

 
1.Analitzar el Pla Parcial corresponent, si s'escau. 
 

Descripció: En projectes d’edificació és bàsic revisar i estudiar les 
característiques mínimes que qualsevol projecte d’edificació ha 
de complir segons el Pla Parcial. 

 
2.Definir la Normativa urbanística del solar. 
 

Descripció: Recopilar la Normativa urbanística del solar en qüestió sobre 
el qual es vol edificar per assegurar el seu compliment. 

 
3.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 en cas 
d’existir possibles diferències amb la normativa general 
aplicable en projectes d’edificació. 

 
4.Recollir la Normativa d'Obligat compliment (Llei d'habitatge, decrets,...). 
 

Descripció: Recopilar les diferents normatives d’obligat compliment que 
afectin al projecte com seria la Llei d’habitatge o els diferents 
decrets existents per comprovar el seu compliment. 

 
5.Obtenir un certificat de no existència de jaciments arqueològics 
desplaçables o no. 
 

Descripció: Obtenir un certificat que demostri que no existeixen jaciments 
arqueològics en el terreny on es vol realitzar el projecte, 
sobretot en el cas d’obres que puguin tenir una elevada 
quantitat de moviment de terres com seria l’existència d’un 
aparcament. 

 
6.Estudiar la climatologia de la zona: vent, boira i neu (construcció no 
Projecte). 
 

Descripció: Estudiar quines són les condicions climàtiques característiques 
de la zona per tenir –les en compte tant a l’hora de dissenyar 
diferents unitats d’obra (estructura, tipus d’aïllaments, 
materials d’exteriors ,etc.) coma l’hora de preveure les 
condicions d’execució (formigonat, transports de materials de 
zones llunyanes,…). 
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7.Consultar a les companyies i a l'administració els serveis existents. 
 

Descripció: Identificar quins serveis hi són presents en l’àrea de treball i 
proximitat, 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: abastament d’aigua, 
electricitat, telefonia, gas, clavegueram, etc. 

 
8.Analitzar l'entorn urbà. 
 

Descripció: Conèixer les característiques actuals de la zona (edificacions 
existents, tipus de població, equipaments,…). 

 
 
2.1.2. GEOTÈCNIA 

 
1.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. 

 
2.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. 

 
3.Realitzar assaigs de capacitat portant. 
 

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

 
4.Descripció i característiques del subsòl (Litoestratigrafia i Geotècnia). 
 

Descripció: A partir dels diferents tipus d’assaig realitzats definir el tipus 
de subsòl exixtent així com les seves característiques 
(litoestratigrafia i geotècnia). 

 
5.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 o si per altra 
banda varia al llarg del terreny. 
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6.Dinàmica hídrica superficial i subterrànea. 
 

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

 
7.Inspeccionar possibles anomalies en les estructures de l'entorn. 
 

Descripció: Inspeccionar l’existència de possibles anomalies en estructures 
que es poden trobar suficientment properes com per a poder 
arribar a provocar algun tipus de problema a l’obra en projecte. 

 
8.Estudiar l'excavabilitat dels materials i estabilitat a curt termini. 
 

Descripció: Estudiar les propietats físiques dels materials per determinar 
els mitjans mecànics necessaris per fer les excavacions i 
preveure els rendiments de producció. 

 
9.Estudiar els assentaments o 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 expanssivitats. 

 
10.Estudiar l'agressivitat de les aigües (Qualitat de les aigües). 
 

Descripció: Estudiar les composicions de les aigües presents a la zona i 
determinar com poden afectar a l’obra, i fins a quin punt poden 
resultar utilitzables. 

 
11.Aportar documentació fotogràfica. 
 

Descripció: Aportar suficient documentació fotogràfica de la zona on es 
realitzarà l’obra perquè es vegi reflectit l’estat de totes les 
edificacions existents, així com l’estat del terreny en sí. 

 
 

2.1.3. ARQUITECTURA 
 
1.Definició arquitectònica de la solució adoptada en: 
 

- Cobertes: quin tipus de coberta es realitzarà, normal o invertida, a més a 
més de l’ordre dels diferents components d’aquesta (tela 
asfàltica, aïllament,…)  

 
- Tancaments: definició dels materials i de les diferents característiques 

de tots els tancaments existents (obra vista, ceràmica, fusteria 
d’alumini, murs cortina, etc. ) 
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- Divisions interiors: definició dels materials i de les diferents 
característiques de tots els tipus de divisòries interiors existents 
(de tipus ceràmic, mampares, pladur, etc.).  

 
- Impermeabilitzacions i aïllaments: definició dels diferents tipus 

d’impermeabilitzacions necessàries en cobertes o terrasses, 
així com la definició del tipus d’aïllament acústic, tèrmic o 
contra el foc que han d’existir en tot tipus de projecte segons 
Normativa. 

 
- Revestiments: definició dels tipus de revestiments de façana, divisòries 

interiors, sostres, etc. com podrien ser estucats, revestiments de 
morter o de guix, pintures, aplacats ceràmics… 

 
- Paviments: definició dels tipus de paviments (parquet, gres, terratzo, 

marbre, etc.) que es poden trobar tant dintre de les vivendes o 
oficines, com en les zones comuns o aparcament. 

 
- Manyeria: definició dels tipus de baranes que puguin existir en terrasses 

o escales, així com les mampares de separació de terrasses o 
possibles tancaments laterals exteriors. 

 
- Fusteries exteriors: definició del tipus de fusteria exterior existent en 

projecte, com serien el material i les característiques dels 
diferents tipus de finestres, balconeres o lames. 

 
- Fusteries interiors: definició dels diferents tipus de portes o obertures 

existents dintre de l’edifici, especificant les característiques 
(corredera, doble fulla , mides, etc.) i el material (fusta , vidre, 
etc.).  

 
- Ascensors: definició de les característiques necessàries de l’ascensor , 

així com les propietats que ha de complir, i especificar si és el 
cas, la marca d’ascensors que s’ha previst per aquest tipus de 
projecte.  

 
- Mobiliari de cuina. Electrodomèstics (si s'escau): definició de les cuines 

tenint en compte tot el seu mobiliari, especificant la ubicació 
de cada moble i les mides d’aquests, comprovant que aquestes 
mides no portaran problemes a obra. I definició dels 
electrodomèstics, si s’escau, com serien la fregadera, el forn o 
el tipus de vitroceràmica.   

 
- Sanitaris i aixetes: definir els tipus de sanitaris que es preveuen als 

banys, així com la seva ubicació i la marca d’aquests, si fos el 
cas.  
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2.Definició dels materials. 
 
Descripció: Definir tots i cada un dels materials utilitzats en les diferents 

partides de projecte, indicant les seves propietats i 
característiques tècniques. 

 
3.Analitzar les diferents Normatives d'obligat compliment en cada cas. 
 

Descripció: Analitzar per tots els tipus de materials i elements utilitzats, 
quines són les normatives que aquests han de complir, així 
com demostrar el seu compliment.  

 
 
2.2. BASES DE CÀLCUL ESPECÍFIQUES 
 
2.2.1. ESTRUCTURES 
 
1.Considerar la subpressió i/o la pressió hidrostàtica. 
 

Descripció: Considerar, en el cas de realitzar alguna planta sota el nivell 
zero del terreny o per alguna altra causa justificada, 
l’existència d’una possible subpressió a l’hora de calcular els 
murs o pantalles d’aquestes zones. 

 
2.Considerar les càrregues sísmiques, si correspon. 
 

Descripció: Considerar en el moment de realitzar els càlculs de 
l’estructura, les càrregues sísmiques associades a la zona 
determinada, en funció de la normativa sísmica en projectes 
d’edificació. 

 
3. Considerar les càrregues produides pel vent. 
 

Descripció: Considerar en el moment de calcular l’estructura, la càrrega 
horitzontal produïda pel vent en funció de la normativa 
d’accions en l’edificació. 

 
4. Considerar la combinació més desfavorable de sobrecàrregues. 
 

Descripció: Un cop s’han tingut en compte totes les càrregues necessàries, 
realitzar totes les combinacions possibles i realitzar el 
dimensionament de l’estructura amb la combinació més 
desfavorable. 

 
5. Estudiar empentes del terreny, si s'escau. 
 

Descripció: Considerar, en el cas de realitzar alguna planta sota el nivell 
zero del terreny o per alguna altra causa justificada, l’empenta 
que el terreny pot provocar sobre l’estructura que s’haurà de 
realitzar en aquesta zona. 
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6. Garantir la no existència d'assentaments diferencials, o considerar-los quan 
correspongui. 
 

Descripció: Comprovar la no existència a llarg plaç de moviments del 
terreny, assentaments diferencials, que podrien provocar 
problemes futurs no només en l’estructura sinó també en els 
tancaments, i considerar-los quan es correspongui. 

 
7. Definir les juntes de dilatació. 
 

Descripció: Estudiar l’existència i la distribució necessària de juntes 
perquè permetin el moviment lliure de l’estructura per l’efecte 
de la dilatació evitant la concentració de tensions i la formació 
de fisures en els materials. 

 
8. Indicar clarament les hipòtesis utilitzades als annexes de càlcul realitzats amb 
ordinador, i els resultats al marge dels llistats d'ordinador. 
 

Descripció: Indicar amb claredat les diferents hipòtesis que s’han aplicat 
per a la realització de tots el tipus de càlculs, així com 
l’entrega dels resultats obtinguts. 

 
9. Comprovar superficialment l'ordre de magnitud dels càlculs per evitar errors 
de base. 
 

Descripció: Un cop realitzats tots els càlculs necessaris per a l’elaboració 
del projecte, comprovar de forma superficial que els resultats 
obtinguts estan dintre de la normalitat. 

 
10. Estudiar les fonamentacions superficials i profundes. 
 

Descripció: Estudiar les fonamentacions del terreny a nivell superficial i 
profund per saber quin tipus de cimentació s’ha de realitzar i 
els medis necessaris. 

 
11. Considerar efectes d'impacte. 
 

Descripció: Considerar en tot moment i amb totes les solucions adoptades 
per a la realització de l’obra, els possibles efectes d’impacte 
ambiental que aquestes poden provocar, donant la alternativa a 
seguir en aquests casos. 

 
12. Considerar que els recolzaments permeten desplaçaments. 
 

Descripció: Considerar en el moment de realitzar els càlculs de l’estructura 
que els recolzaments permeten el desplaçament.  
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13. Justificar la protecció de les armadures contra l'atac d'agents agressius. 
 

Descripció: Justificar, en cas que sigui necessari, la protecció de les 
armadures a causa de la possible existència d’atac d’agents 
agressius com seria el cas d’una obra propera al mar. 

 
14. Justificar la tipologia de la cimentació en funció de l'estudi geotècnic. 
 

Descripció: Un cop obtingut l’estudi geotècnic, justificar la tipologia de 
cimentació adoptada (pilots, sabates corregudes, llosa de 
cimentació , etc.) davant altres tipus de cimentacions. 

 
 
2.2.2. URBANITZACIÓ (En cas d'edificació + urbanització de la zona) 
 
 
1.Estudiar les necessitats de places d'aparcaments en via pública. 
 

Descripció: Estudiar la necessitat en funció de la zona, la població i el 
tipus de projecte a realitzar de places d’aparcament en la zona 
a urbanitzar. 

 
2.Determinar el mobiliari urbà que s'integri millor a l'entorn ( proxim. mar) 
 

Descripció: Determinar el mobiliari que s’integrarà millor amb l’entorn en 
funció del tipus de projecte o de la localització d’aquest. 

 
3.Determinar la vegetació/arbrat autòctona 
 

Descripció: Determinar, si és el cas, quin tipus de vegetació o arbrat seria 
el més adequat en funció del tipus de projecte o la localització 
d’aquest. 

 
4.Preveure la mínima afectació del trànsit durant les obres 
 

Descripció: Preveure en el moment d’execució de l’obra, el moviment 
d’aquesta provoqui la mínima afectació en el trànsit, a causa de 
càrrega i descàrrega de materials. 

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

Descripció: Incorporar en el projecte un annex de tots els tipus de residus 
que es poden generar en aquest tipus de projecte per assegurar 
una bona gestió de residus en el moment de l’execució. 
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2.2.3. INSTAL·LACIONS 
 
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 
1.Indicar normatives d'obligat compliment 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 

 
2.Valorar l'alternativa d'un sistema de xarxa unitari o separatiu 
 

Descripció: Valorar quina de les dues alternatives resulta més adequada 
segons el tipus de projecte, una xarxa separativa per aigües 
pluvials i residuals, o unitària. 

 
3.Cotes de desaigüe de les vivendes al clavegueram 
 

Descripció: Indicar quines són les cotes de carrer per saber amb quina cota 
han d’arribar els diferents desaigües de les vivendes al 
desaigüe general de clavegueram.  

 
4.Justificar el material de les canonades 
 

Descripció: Justificar quin material s’ha d’utilitzar en les canonades 
sobretot en el cas d’obres especials. 

 
5.Justificar la necessitat de posar bombeig 
 

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

 
6.Definir els pendents mínims recomanats pels materials i pel bon 

funcionament 
 

Descripció: Determinar com resoldre els pendents mínims necessaris en 
alguns tipus d’instal·lacions, amb plànols de detall en secció i 
alçat. 

 
7.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. 

 
 
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 
 

Descripció justificant les solucions adoptades segons ús: residencial, 
comercial o aparcament. 
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• Ús residencial: 
 
1.Definir normatives d'obligat compliment. 
 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 

 
2.Definir el tipus de ventilacions exteriors de vivendes (finestres, 
balconeres,...). 
 

Descripció: Indicar en cada cas les propietats i característiques dels 
diferents tipus de finestres, balconeres, etc.  

 
3.Definir el material de ventilació exterior. 
 

Descripció: Definir el material del qual ha d’estar formada la ventilació 
exterior, indicant si ha de complir algun tipus d’assaig. 

 
4.Definir el tipus de ventilació dels banys i les cuines (natural o forçada). 
 

Descripció: Especificar si la ventilació dels banys serà de tipus natural ( 
amb shunts ceràmics) o forçada a partir d’un mecanisme que 
absorbeix els mals olors i ventila. 

 
5.Definir el material per a ventilació de banys i cuines. 
 

Descripció: En funció de si la ventilació és forçada o natural, es defineix 
de quin material ha d’estar format i si ha de complir alguna 
característica específica.  

 
• Ús comercial: 
 
1.Indicar normatives d'obligat compliment. 
 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 

 
2.Definir l'ús dels locals comercials i el tipus de ventilació necessària. 
 

Descripció: En el cas de locals és important saber l’ús d’aquests ja que en 
funció d’això s’obté la superfície mínima que ha de tenir el 
conducte de ventilació, i quin tipus de ventilació és necessària. 
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3.Justificar el material i les seves característiques. 
 

Descripció: En funció de l’ús del local, es defineix de quin material ha 
d’estar format i si ha de complir alguna característica 
específica.  

 
4.Càlcul d’una previsió mínima si no es defineix l’ús dels locals en funció de la 
superfície. 
 

Descripció: Si no queda definit l’ús dels locals, realitzar una previsió 
mínima de superfície que haurà de tenir el conducte de 
ventilació. 

 
• Ús aparcament: 
 
1.Indicar normatives d’obligat compliment. 
 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 

 
2.Definir si la ventilació és de tipus mecànic. 
 

Descripció: En el cas d’un aparcament soterrat, és important definir si la 
ventilació serà de tipus mecànic o no, ja que les solucions a 
adoptar seran bastant diferents. 

 
3.Justificar la necessitat de detectors de CO en funció de la superfície. 
 

Descripció: En funció de la superfície i del tipus d’aparcament, queda 
definit el nombre de detectors necessaris per m2, en el cas 
d’estar justificada la seva necessitat.  

 
4.Definir el cabal d'aire mínim. 
 

Descripció: Definir el cabal d’aire mínim que haurà de circular per obtenir 
un valor límit de la superfície del conducte de ventilació. 

 
5.Definir el material i les seves característiques. 
 

Descripció: En funció del tipus d’aparcament, es defineix de quin material 
han d’estar formats els conductes i si han de complir alguna 
característica específica   

 
6.Càlcul de la quantitat d’aire a renovar en funció del volum de l’aparcament. 
 

Descripció: En funció del volum de l’aparcament s’obté la quantitat d’aire 
que és necessària renovar, i així s’aconsegueix el tipus 
d’instal·lació necessària per complir aquests valors obtinguts. 
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7.Indicar la necessitat d'aïllament dels aparells de ventilació. 
 

Descripció: En funció de la ubicació i del tipus de màquines, s’haurà 
d’indicar si és necessària la col·locació d’algun tipus 
d’aïllament acústic a les màquines. 

 
8.Justificar la ubicació de la sortida a l’exterior de l’aire per qüestions medi 
ambientals. 
 

Descripció: Justificar que la sortida de l’aire a l’exterior no provoca un 
impacte de tipus ambiental, degut a la seva ubicació més 
elevada de la cota de carrer, a l’aïllament acústic, etc. 

 
 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ 
 
1.Indicar normatives d’obligat compliment. 
 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 

 
2.Definir el sistema de calefacció i característiques. 
 

Descripció: Definir quin tipus de sistema de calefacció s’emplearà, per on 
passaran les instal·lacions, amb les seves característiques 
determinades 

 
3.Definir el tipus de caldera, potència i característiques (estanca, marca 
definida,...). 
 

Descripció: Definir les característiques de la caldera (la potència mínima 
que ha de tenir, mides necessàries, etc.), així com la marca i 
model, si s’escau. 

 
4.Definir els diferents materials. 
 

Descripció: Definir els diferents materials que formen part de la 
instal·lació, com seria el material dels tubs de calefacció, dels 
conductes de la caldera o del tipus de radiadors. 

 
5.Càlcul per vivenda del nombre necessari de radiadors en funció de la 
ubicació de la vivenda en el conjunt de l'edifici. 
 

Descripció:  En funció de la ubicació de cada vivenda respecte l’edifici 
(primeres o últimes plantes, façana més solejada, etc.), i del 
tipus de vivenda (superfície de cada habitació, distribució, 
etc.), es realitza un càlcul per obtenir el nombre de mòduls que 
han de tenir els radiadors de cada habitació de cada vivenda. 
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INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT 
 
1.Indicar normatives d'obligat compliment. 
 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 

 
2.Definir el sistema de regeneració d'aire i característiques. 
 

Descripció: Definir quin tipus de sistema de regeneració d’aire s’emplearà, 
per on passaran les instal·lacions, amb les seves 
característiques determinades. 

 
3.Definir i justificar la ubicació de les màquines d'aire. 
 

Descripció: Definir quin tipus de màquines de regeneració d’aire són 
necessàries, segons les seves característiques, per aquest tipus 
d’habitatge, i justificar la seva ubicació davant d’altres 
alternatives que comportin menys problemes de funcionament 
i sobretot de manteniment.  

 
4.Justificar l'existència d'espai necessari per aquest tipus d'instal·lacions. 
 

Descripció: Justificar que cada vivenda disposa d’espai suficient per a 
poder realitzar aquest tipus d’instal·lació ja que aquest tipus 
d’instal·lacions necessita unes superfícies mínimes. 

 
5.Justificar la no necessitat d'aïllament acústic a les màquines de coberta. 
 

Descripció: En el cas que les màquines d’extracció es situessin a la 
coberta, s’ha de justificar la no necessitat d’algun tipus 
d’aïllament acústic degut a la proximitat d’aquestes a altres 
vivendes situades a les plantes de l’àtic, o a la proximitat amb 
altres edificis.    

 
6.Càlcul  de la potència de la vivenda a connectar. 
 

Descripció: En funció del tipus de vivenda ( superfície total, superfície 
parcial i distribució), s’ha de realitzar un càlcul de la potència 
necessària que haurà de tenir la màquina per regenerar l’aire de 
totes les habitacions.  
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INSTAL·LACIONS D'AIGUA 
 
1.Indicar normatives d'obligat compliment. 
 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 

 
2.Definir la connexió de servei. 
 

Descripció: Definir les propietats i la ubicació de la connexió de servei. 
 

3.Ubicació de les canonades en la calçada: pel centre, per un costat,... 
 

Descripció: Indicar la ubicació de les canonades per la calçada per 
determinar la instal·lació de l’edifici a aquestes canonades. 

 
 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
1.Indicar normatives d'obligat compliment. 
 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 

 
2.Justificar el tipus de subministrament (monofàssic, trifàssic). 
 

Descripció: En funció del tipus de vivendes i del subministrament 
necessari, justificar el tipus de subministrament monofàssic o 
trifàssic.  

 
3.Descripció del quadre elèctric. 
 

Descripció: Descriure tots aquells elements del quadre elèctric que resultin 
necessaris en el moment de ser executats pels instal·ladors, de 
forma que no quedi res en dubte. 

 
4.Indicar la previsió de potències, escomeses, caixes generals de protecció, 
derivacions individuals, ... 
 

Descripció: Indicar per al posterior càlcul de la instal·lació, la previsió de 
potències, escomeses, caixes generals de protecció, derivacions 
individuals... 
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5.Indicar el càlcul de la il·luminació i descripció del mètode. 
 

Descripció: Indicar en funció de si l’edifici és de vivendes o d’oficines, el 
càlcul de la il·luminació necessària per determinar els punts de 
llum, i la descripció del mètode aplicat. 

 
6.Justificar les intensitats d'il·luminació necessaris. 
 

Descripció: Indicar en funció de si l’edifici és de vivendes o d’oficines, les 
intensitats d’il·luminació necessàries per determinar el tipus 
d’il·luminació. 

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

Descripció: Justificar en funció de les intensitats d’il·luminació necessàries 
i de la finalitat de l’edifici (oficines o vivendes) el tipus 
d’il·luminació. 

 
8.Determinar la ubicació de les ET, si s'escau. 
 

Descripció: En el cas de ser necessari realitzar una Estació 
Transformadora, determinar la ubicació d’aquesta, justificant 
la seva ubicació davant d’altres alternatives que comportin 
menys problemes de funcionament i impacte.  

 
 

INSTAL·LACIONS D'ASCENSORS 
 
1.Indicar tipus d'elevació. 
 

Descripció: Indicar el tipus d’elevació que han de tenir els ascensors per 
aquest tipus de projecte, així com la ubicació de la sala de 
màquines d’aquests.  

 
2.Indicar el recorregut de la cabina. 
 

Descripció: Indicar el recorregut de la cabina, de forma que quedi clar el 
nombre de parades que haurà de realitzar i a quines cotes es 
troben aquestes parades. 

 
3.Indicar normatives d'obligat compliment. 
 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 
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INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ DE PRESA DE TERRA 
 
1.Indicar la consulta  de l'administració i la seva acceptació 
 

Descripció: Indicar clarament la consulta realitzada a l’administració amb 
la seva posterior acceptació. 

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

Descripció: Determinar quins són els passos existents de carrer, de forma 
que quedi clara la ubicació dels pericons. 

 
3.Indicar la xarxa general de terra 
 

Descripció: Indicar la distribució de la xarxa general de terra. 
 

4.Indicar normatives d'obligat compliment 
 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 

 
 
INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
 
1.Indicar normatives d'obligat compliment. 
 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 

 
 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
1.Indicar normatives d'obligat compliment. 
 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 

 
2.Definir la composició d'aquest tipus d'instal·lació. 
 

Descripció: Definir la composició dels materials per aquest tipus 
d’instal·lacions. 

 
3.Indicar les característiques del gas. 
 

Descripció:  Indicar els diferents característiques de la instal·lació de gas 
per aquest tipus de projecte, especificant els materials 
necessaris i les seves propietats.  
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4.Definir la protecció passiva de les xarxes soterrades. 
 

Descripció: Definir de forma clara el tipus de protecció passiva que 
necessiten les  xarxes soterrades, especificant el material 
d’aquesta. 

 
5.Definir la ventilació per a la combustió i evacuació de fums. 
 

Descripció:  Definir el sistema i les característiques d’aquest per a la 
combustió i evacuació de fums en cuines, com seria la 
campana d’extracció i els conductes d’extracció de fums. 

 
 
INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS 
 
1.Descripció justificant les solucions adoptades. 
 

Descripció:  Justificar la solució adoptada com a sistema contraincendis 
davant d’altres alternatives que comportin menys problemes de 
funcionament i sobretot de manteniment.  

 
 

2.Definir el sistema de detecció. 
 

Descripció: Definir les característiques del sistema de detecció, i la 
ubicació i propietats de tots els elements que el composen. 

 
3.Definir el sistema d'extinció. 
 

Descripció: Definir les característiques del sistema de extinció, i la 
ubicació i propietats de tots els elements que el composen. 

 
4.Indicar la senyalització i enllumenat d'emergència. 
 

Descripció: Indicar les característiques del sistema de senyalització i 
enllumenat d’emergència, i la ubicació i propietats de tots els 
elements que el composen. 

 
5.Indicar normatives d'obligat compliment. 
 

Descripció: Indicar quines són les normatives d’obligat compliment en 
cada cas i comprovar que aquest tipus d’instal·lacions 
compleix amb aquestes. 
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3. PLÀNOLS 
 
3.1. GENERALITATS 
 
1.Indicar l'índex de plànols en un full o en un plànol resum. 
 

Descripció: Enumerar de manera ordenada els plànols que conté el 
projecte. 

 
2.Presentar doblegat i amb retolament visible. 
 

Descripció: Plegar els plànols, si són de mida de paper superior als altres 
documents, per presentar-los conjuntament amb un mateix 
format per ser arxivats i facilitar la seva identificació. 

 
3.Utilitzar un quadre de retolament i una mida de paper (DIN) normalitzat. 
 

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

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

Descripció: Incloure aquests elements en el quadre de retolament per poder 
identificar cada plànol. 

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

Descripció: Incloure aquests elements en el quadre de retolament de cada 
plànol del projecte. 

 
6.Definir les escales gràfiques. 
 

Descripció: Presentar l’escala en forma d’u segment graduat per conèixer 
l’escala tot i haver-se alterat les dimensions físiques del suport 
paper. 

 
7.Estar acotades totes les dimensions. 
 

Descripció: Acotar totes les distàncies totals i parcials a fi d’eliminar 
errors de mesura amb un escalímetre. 

 
8.Presentar totes les xifres llegibles. 
 

Descripció: Utilitzar estil i mida de lletra, sense que es solapin diferents 
valors, per a facilitar i agilitzar el treball de l’obra. 
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9.Presentar els gruixos dels traçats o els colors que permetin diferenciar els 
elements. 
 

Descripció: Utilitzar diferents gruixos, trames o colors en les línies per 
millorar la seva interpretació. 

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

Descripció: Utilitzar referències d’altres plànols o de seccions per poder 
relacionar els elements projectats. 

 
11.Presentar llegenda. 
 

Descripció: Indicar el significat o la correspondència dels traçats de les 
línies, de les trames, etc. amb la realitat. 

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

Descripció: Presentar un esquema, a petita escala, de la situació del dibuix 
representat en el plànol dins la planta general de l’obra. 

 
13.Facilitar el treball en obra per la seva clara organització. 
 

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 
 
1.PLÀNOLS DE SITUACIÓ I LOCALITZACIÓ 
 

Descripció: Indicar la ubicació de l’obra amb: el Plànol de Localització, a 
escala 1/400.000 – 1/50.000; i/o el Plànol de Situació, a escala 
1/50.000 – 1/5.000.  

 
2.PLANTA GENERAL on es veu la totalitat de l'obra. 
 

Descripció: Veure la totalitat de l’obra en una sola planta el màxim de gran 
possible, a escala 1/5.000 – 1/500. 

 
 
3.2.1. TOPOGRAFIA I REPLANTEIG 
 
1.Definir les bases de nivellació. 
 

Descripció: Senyalar en el plànol de topografia i replanteig els punts 
característics del terreny amb cota coneguda. 
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2.Definir les bases de replanteig. 
 

Descripció: Representar en el plànol de topografia i replanteig els punts 
del terreny de coordenades conegudes. 

 
 
3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ 
 
3.3.1. ARQUITECTURA 
 
Plànols d'acabats: 
 
1.Definir els acabats de les cobertes. 
 

Descripció: Definir sobre plànol una secció on es mostrin els diferents 
elements que composen la coberta (aïllament, tela asfàltica, 
formigó cel·lular, etc.), i marcar en planta les diferents 
pendents necessàries. 

 
2.Definir els acabats de les façanes. 
 

Descripció: Definir en un plànol de façanes els diferents tipus d’acabat 
marcat amb diferents colors, i definir la ubicació dels diferents 
tipus de juntes obligatòries cada determinat nombre de metres 
en algun tipus d’acabat.  

 
3.Definir els acabats dels envans. 
 

Descripció: Definir sobre plànol els diferents tipus d’acabat que poden 
tenir el envans interiors que formen l’edifici, de forma que no 
hi hagi confusions en el moment de l’execució.  

 
4.Definir els paviments. 
 

Descripció:  Definir sobre plànol els diferents tipus de paviments que van a 
cada part de l’edifici ja siguin vivendes, zones comuns o 
oficines, especificant les propietats d’aquests. 

 
5.Definir les pintures i els colors. 
 

Descripció: Definir sobre plànol, en el cas d’existir acabats amb pintura, 
quin tipus de tancaments o divisòries van pintades i les 
propietats de la pintura en cada cas.  
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Plantes 
 
1.Acotar numèricament tots els elements dels plànols. 
 

Descripció: Acotar tots els elements existents sobre plànols per a facilitar 
la feina de un posterior amidament de l’obra, i la seva posterior 
execució. 

 
2.Indicar si es tenen en compte els acabats al acotar les plantes. 
 

Descripció: Indicar si les cotes existents en els plànols de planta marquen 
les dimensions dels diferents compartiments de la planta de 
paret a paret sense tenir en compte el posterior material 
d’acabat, o si per exemple en un bany la cota d’aquest ens 
marca la distància existent entre l’acabat de marbre d’un envà i 
l’acabat de marbre de l’altre.  

 
3.Definir els diferents tipus de revestiments que van a cada zona. 
 

Descripció: Definir en algun plànol de detall en planta les característiques 
dels acabats que s’han projectat en tot tipus de paret, divisòria 
o tancament.  

 
4.Definir els diferents tipus de paviments que van a cada zona. 
 

Descripció: Definir en algun plànol de detall en planta les característiques 
dels paviments que s’han projectat en tots els forjats de 
l’edifici, ja siguin escales, vestíbuls o plantes. 

 
5.Definir els diferents tipus de fals sostre que van en cada zona, si s'escau. 
 

Descripció: Definir les zones on va fals sostre, i en aquest cas indicar quin 
tipus de fals sostre seria (plaques de 60x60, cel ras, etc.). 

 
6.Indicar la distribució dels diferents mobles de cuina, si s'escau. 
 

Descripció: Indicar en el cas de ser un projecte d’habitatges, la distribució 
dels diferents mobles de cuina marcant les alçades dels mobles 
alts i baixos i les seves amplades. 

 
7.Indicar la distribució de sanitaris en els banys. 
 

Descripció: Indicar sobre plànol la distribució dels diferents sanitaris que 
es troben en cada bany, comprovant que el radi de la porta 
d’entrada no interactua amb cap dels sanitaris.  
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8.Indicar el sentit ascendent de les escales. 
 

Descripció: Indicar sobre plànol el sentit ascendent de les escales per 
interpretar quines són les escales que arriben a  una planta 
determinada i quines surten d’aquella planta determinada. 

 
9.Indicar amb alguna simbologia especial la ubicació dels shunts. 
 

Descripció: Indicar sobre plànol amb algun tipus de simbologia especial, 
en quines zones de cada bany es troben ubicats els shunts de 
ventilació. 

 
10.Referenciar els diferents tipus de portes, finestres, balconeres, armaris 
empotrats, etc. 
 

Descripció:  Indicar amb alguna referència numèrica sobre plànol els tipus 
de finestres, balconeres, portes o armaris empotrats per poder 
localitzar el seu detall en els quadres de fusteries. 

 
11.Indicar numèricament pendents en cobertes marcant les diferents cotes en 
punts referència. 
 

Descripció: Indicar en els plànols de cobertes les cotes que han de tenir els 
diferents punts d’aquesta, i les pendents per no cometre errors 
en el moment de l’execució. 

 
 
Alçats i detalls 
 
1.Indicar la relació entre detalls, seccions, plantes i alçats. 
 

Descripció: Indicar amb algun tipus de referència la relació existent entre 
els diferents tipus de plànols de detall, plantes, alçats i 
seccions. 

 
2.Definir en el mateix plànol tots els materials existents amb un llistat. 
 

Descripció: Definir a mode de llegenda en una cantonada del plànol i amb 
algun tipus de referència, tots els materials existents en aquell 
plànol determinat.   

 
3.Acotar numèricament tots els elements dels plànols. 
 

Descripció: Acotar tots els elements existents sobre plànols per a facilitar 
la feina de un posterior amidament de l’obra, i la seva posterior 
execució. 
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4.Indicar l'alçada lliure de les diferents plantes, i les cotes d'aquestes respecte 
una cota de referència. 
 

Descripció: Indicar en un alçat de tot l’edifici les diferents cotes de cada 
forjat així com les alçades lliures de cada planta, tenint en 
compte el acabats i acotant els cantells dels forjats. 

 
5.Definir l'ordre de disposició dels diferents materials de coberta. 
 

Descripció: Definir sobre plànol una secció on es mostrin els diferents 
elements que composen la coberta (aïllament, tela asfàltica, 
formigó cel·lular, etc.). 

 
6.Indicar en plànols de façana els diferents acabats d'aquesta. 
 

Descripció: Definir en un plànol de façanes els diferents tipus d’acabat 
marcat amb diferents colors, i definir la ubicació dels diferents 
tipus de juntes obligatòries cada determinat nombre de metres 
en algun tipus d’acabat.   

 
7.Referenciar en plànols de façana les fusteries exteriors, lames i gelosies. 
 

Descripció:  Indicar amb alguna referència sobre el plànol de façanes els 
tipus de finestres, balconeres, lames i gelosies per poder 
localitzar el seu detall en els quadres de fusteries. 

 
8.Realitzar plànols de definició de: 
 

- Cuines: Indicar en el cas de ser un projecte d’habitatges, la distribució 
dels diferents mobles de cuina marcant les alçades dels mobles 
alts i baixos i les seves amplades. 

 
- Banys:  Indicar sobre plànol la distribució dels diferents sanitaris que es 

troben en cada bany, comprovant que el radi de la porta 
d’entrada no interactua amb cap dels sanitaris.  

 
- Quadres de fusteries exteriors: Realitzar un plànol amb el detall de tots 

els tipus de fusteries exteriors amb la referència utilitzada per 
ser localitzades sobre planta, les característiques de cada tipus i 
el nombre total d’unitats de cada element en projecte. 

 
- Quadres de fusteries interiors: Realitzar un plànol amb el detall de tots 

els tipus de fusteries interiors amb la referència utilitzada per 
ser localitzades sobre planta, les característiques de cada tipus i 
el nombre total d’unitats de cada element en projecte. 

 
- Baranes, lames i gelosies: Realitzar un plànol amb el detall de tots els 

tipus de baranes, lames i gelosies amb la referència utilitzada 
per ser localitzades sobre planta, les característiques de cada 
tipus i el nombre total d’unitats de cada element en projecte. 
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- Plànols de perspectives: Realitzar plànols en perspectiva de l’edifici 

final per a una millor interpretació del projecte. 
 
 
3.3.2. INSTAL·LACIONS 
 
1.Plànols de serveis existents i/o afectats: 
 

Descripció: Realitzar un plànol on quedin reflectits els serveis existents i/o 
afectats.  

 
2.Definir els serveis soterrats o definir garanties d'ells. 
 

Descripció: Realitzar un plànol on quedin reflectits els serveis soterrats o 
definir garanties d’ells. 

 
 

INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
  
1.Indicar la distribució de la xarxa a les diferents plantes. 
 

Descripció: Realitzar plànols d’instal·lacions de sanejament per cada 
planta indicant la distribució de la xarxa en tot l’edifici, i 
definint al màxim possible tots els detalls necessaris per 
facilitar el posterior amidament de les instal·lacions, i la feina 
d’execució dels instal·ladors. 

 
2.Indicar la ubicació de pericons i arquetes. 
 

Descripció: Indicar sobre plànol la ubicació dels pericons. 
 

3.Indicar les cotes de desaigüe de les vivendes. 
 

Descripció: Indicar les cotes de desaigüe de les vivendes per facilitar la 
feina dels instal·ladors. 

 
4.Indicar els elements que recull cada baixant. 
 

Descripció: Indicar sobre plànol els diferents elements que recull cada 
baixant per interpretar perfectament la distribució d’aquest 
tipus d’instal·lacions. 

 
5.Definir els diàmetres i tipus de canonades. 
 

Descripció:  Definir els diàmetres i tipus de canonades. 
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6.Especificar els diàmetres, pendents i situació dels registres del clavegueram. 
 

Descripció: Especificar sobre plànol els diàmetres, pendents i situació dels 
registres del clavegueram, per a la posterior execució d’aquest 
tipus d’instal·lacions. 

 
7.Definir la capacitat de desguàs del clavegueram. 
 

Descripció: Definir sobre plànol la capacitat màxima del desguàs de 
clavegueram per evitar problemes posteriors. 

 
8.Indicar la ubicació de les canonades en la calçada: pel centre, per un costat,... 
 

Descripció: Indicar la ubicació exacte de les canonades en la calçada: pel 
centre, per un costat,... 

 
9.Situació del pou de registre existent més proper per comprovar cotes de 
vivendes. 
 

Descripció: Indicar la situació del pou de registre existent més proper per 
així poder comprovar les cotes de desaigüe de l’edifici. 

 
 

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 
 
1.Indicar ventilacions exteriors de vivendes (finestres, balconeres,...). 
 

Descripció: Indicar sobre plànol els diferents tipus de ventilacions 
esxteriors. 

 
2.Definir la distribució de les ventilacions de banys i cuines. 
 

Descripció: Realitzar plànols d’instal·lacions de ventilació per cada planta 
indicant la distribució de la xarxa en tot l’edifici, i definint al 
màxim possible tots els detalls necessaris per facilitar el 
posterior amidament de les instal·lacions, i la feina d’execució 
dels instal·ladors 

 
3.Definir la distribució de les ventilacions de locals. 
 

Descripció: Realitzar plànols d’instal·lacions de ventilació en les plantes  
amb ús comercial indicant la distribució de la xarxa, i definint 
al màxim possible tots els detalls necessaris per facilitar el 
posterior amidament de les instal·lacions, i la feina d’execució 
dels instal·ladors 

 
4.Definir la distribució de la xarxa de ventilació a l'aparcament, si s'escau. 
 

Descripció: Realitzar plànols d’instal·lacions de ventilació en les plantes  
de l’aparcament indicant la distribució de la xarxa, i definint al 
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màxim possible tots els detalls necessaris per facilitar el 
posterior amidament de les instal·lacions, i la feina d’execució 
dels instal·ladors 

 
5.Indicar amb alguna simbologia els diferents tipus de ventilacions. 
 

Descripció: Indicar amb alguna referència sobre plànol els diferents tipus 
de ventilacions per poder localitzar el seu detall en els quadres 
de fusteries. 

 
6.Definir els diàmetres i tipus de canonades. 
 

Descripció: Definir els diàmetres i tipus de canonades.  
 

7.Indicar l'existència de detectors de CO. 
 

Descripció: Indicar sobre plànol la ubicació dels detectors de CO, si és el 
cas. 

 
8.Indicar la ubicació de ventiladors, extractors, etc. 
 

Descripció: Indicar sobre plànol la ubicació de ventiladors de renovació 
d’aire, extractors, etc., si és el cas. 

 
 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ 
 
1.Definir la distribució del sistema de calefacció. 
 

Descripció: Realitzar plànols d’instal·lacions de calefacció per cada planta 
indicant la distribució de la xarxa en tot l’edifici, i definint al 
màxim possible tots els detalls necessaris per facilitar el 
posterior amidament de les instal·lacions, i la feina d’execució 
dels instal·ladors. 

 
2.Indicar la situació dels diferents aparells de calefacció. 
 

Descripció: Indicar sobre plànol la ubicació i el nombre de mòduls dels 
aparells de calefacció com són els radiadors. 

 
3.Indicar la situació de les calderes. 
 

Descripció: Indicar en els plànols de cuines la ubicació de la caldera. 
 

4.Definir el sistema d'instal·lació de la caldera. 
 

Descripció: Realitzar un plànol on quedi perfectament reflectit el sistema 
d'instal·lació de la caldera 
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5.Definir els diàmetres i tipus de canonades. 
 

Descripció: Definir els diàmetres i tipus de canonades en els diferents 
casos, així com la pendent mínima dels conductes de 
calefacció.  

 
 
INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT 
 
1.Definir la distribució de la xarxa d'aire condicionat. 
 

Descripció: Realitzar plànols d’instal·lacions d’aire condicionat per cada 
planta indicant la distribució de la xarxa en tot l’edifici, i 
definint al màxim possible tots els detalls necessaris per 
facilitar el posterior amidament de les instal·lacions, i la feina 
d’execució dels instal·ladors. 

 
2.Indicar la ubicació de les màquines d'aire en les plantes. 
 

Descripció: Indicar la ubicació de les màquines d'aire en les plantes, amb 
tots els conductes de renovació d’aire i d’extracció d’aigua que 
van connectats a aquesta. 

 
3.Indicar la ubicació de les màquines d'aire a coberta. 
 

Descripció: Indicar en un plànol de coberta la ubicació de les màquines 
d’aire, i si és necessària l’execució d’una bancada per no 
transmetre moviments.  

 
4.Definir els diàmetres i tipus de canonades. 
 

Descripció: Definir els diàmetres i tipus de canonades.  
 

5.Indicar amb simbologies el sistema de renovació d'aire. 
 

Descripció: Indicar sobre plànol amb alguna simbologia per quin conducte 
s’absorbeix l’aire a renovar, per quin surt l’aire renovat i per 
on s’evacua l’aigua. 

 
 
INSTAL·LACIONS D'AIGUA 
 
1.Definir la distribució de la xarxa d'abastament d'aigua. 
 

Descripció: Realitzar plànols d’instal·lacions d’aigua per cada planta 
indicant la distribució de la xarxa en tot l’edifici, i definint al 
màxim possible tots els detalls necessaris per facilitar el 
posterior amidament de les instal·lacions, i la feina d’execució 
dels instal·ladors. 
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2.Indicar la connexió de servei. 
 

Descripció: Indicar sobre plànol la ubicació de la connexió de servei. 
 

3.Indicar la ubicació de les canonades en la calçada: pel centre, per un costat,... 
 

Descripció: Indicar la ubicació de les canonades en la calçada: pel centre, 
per un costat,... 

 
4.Definir la situació de les claus de pas. 
 

Descripció: Indicar sobre plànol la ubicació de les claus de pas (en cada 
planta, a la planta baixa, etc.) en funció del tipus de projecte. 

 
5.Definir els diàmetres i tipus de canonades. 
 

Descripció: Definir els diàmetres i tipus de canonades. 
 

6.Definir la possibilitat de connexió a la xarxa d'abastament. 
 

Descripció: Definir si és el cas, la possibilitat de connexió a la xarxa 
d'abastament sobre plànol. 

 
7.Definir el punt d'escomesa de la red general de l'edifici  (segons companyia). 
 

Descripció: Definir sobre plànol i segons la companyia, el punt 
d’escomesa de la red general de l’edifici. 

 
 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
1.Definir la distribució de la xarxa elèctrica. 
 

Descripció: Realitzar plànols d’instal·lacions elèctriques per cada planta 
indicant la distribució de la xarxa en tot l’edifici, i definint al 
màxim possible tots els detalls necessaris per facilitar el 
posterior amidament de les instal·lacions, i la feina d’execució 
dels instal·ladors. 

 
2.Ubicar i definir el quadre elèctric. 
 

Descripció: Ubicar i definir sobre plànol el quadre elèctric de forma 
detallada, per a que pugui ser entès perfectament per 
l’instal·lador. 

 
3.Indicar la ubicació d'interruptors, endolls, presa de TV i telèfon. 

 
Descripció: Indicar sobre plànol i amb alguna simbologia determinada la 

ubicació en cada vivenda o oficina d'interruptors, endolls, 
presa de TV i telèfon.  
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4.Indicar la relació interruptors-punts de llum. 
 

Descripció: Indicar en plànols de cada planta en particular tots el punts de 
llum i la seva corresponent relació amb els diferents 
interruptors existents. 

 
5.Indicar els punts de llum en les vivendes. 
 

Descripció: Indicar de forma exacta la ubicació en tota la vivenda de tots 
el punts de llum necessaris. 

 
6.Definir els diferents tipus de lluminàries. 
 

Descripció: Definir en els plànols anteriors, quin tipus de lluminària s’ha 
definit a projecte en cada part particular de l’edifici. 

 
7.Indicar la ubicació d'escomeses, caixes generals de protecció, derivacions. 
individuals... 
 

Descripció: Indicar sobre plànol la ubicació d'escomeses, caixes generals 
de protecció, derivacions. individuals... 

 
8.Indicar el tipus d'il·luminació: vapor de sodi/mercuri, halogens,... 
 

Descripció: Definir en els plànols d’il·luminació les diferents propietats i 
característiques d’aquestes. 

 
9.Indicar la ubicació de les ET. 
 

Descripció: Indicar, si és el cas, amb tota tipus  de plànols de detall la 
ubicació, característiques i propietats de la E.T.  

 
10.Definir els passos de carrer, la ubicació de pericons,... 
 

Descripció: Definir sobre plànol els passos de carrer, la ubicació de 
pericons,... 

 
11.Preveure la xarxa de fibra òptica en els edificis. 
 

Descripció: Preveure en plànols particulars la xarxa de fibra òptica en els 
edificis. 

 
 
INSTAL·LACIONS DE GAS 
 
1.Definir la xarxa de distribució dels diferents conductes. 
 

Descripció: Realitzar plànols d’instal·lacions de gas per cada planta 
indicant la distribució de la xarxa en tot l’edifici, i definint al 
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màxim possible tots els detalls necessaris per facilitar el 
posterior amidament de les instal·lacions, i la feina d’execució 
dels instal·ladors. 

 
2.Indicar la disposició de les vàlvules de tall. 
 

Descripció: Indicar en tots el plànols anteriors la ubicació de les vàlvules 
de tall. 

 
3.Definir la protecció passiva de les xarxes soterrades. 
 

Descripció: Indicar en tots el plànols anteriors les parts de la xarxa que es 
troben soterrades així com el tipus de protecció passiva 
d’aquest tipus de xarxes. 

 
4.Definir la ventilació per a la combustió i evacuació de fums. 
 

Descripció: Definir sobre plànol el sistema de ventilació per a la 
combustió i evacuació de fums en funció de la finalitat de 
l’edifici: vivendes, zones comuns, locals o oficines. 

 
5.Definir els diàmetres i tipus de canonades. 
 

Descripció: Definir els diàmetres i tipus de canonades. 
 

6.Definir les unions, junts i accessoris. 
 

Descripció: Indicar en tots el plànols de distribució de les diferents plantes 
les unions, junts i accessoris definint les seves característiques 
i propietats. 

 
 

INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS 
 
1.Definir el sistema de detecció i extinció. 
 

Descripció: Realitzar plànols d’instal·lacions contraincendis per cada 
planta indicant la distribució de la xarxa en tot l’edifici, i 
definint al màxim possible tots els detalls necessaris per 
facilitar el posterior amidament de les instal·lacions, i la feina 
d’execució dels instal·ladors. 

 
2.Indicar la senyalització i enllumenat d'emergència. 
  

Descripció: Indicar sobre plànol el sistema de senyalització i enllumenat 
d’emergència, ubicant tots els elements que el composen i 
definint les seves propietats i característiques.  
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3.3.3. ESTRUCTURES 
 
1.Definir en quadres les característiques de materials i qualitat d'execució. 
 

Descripció: Definir de manera sistemàtica i ordenada les característiques 
dels materials, el tipus de control previst, etc., en quadres 
específics. 

 
2.Definir les soldadures. 
 

Descripció: Indicar totes les característiques de les unions soldades per 
permetre una execució de les mateixes sense errors. 

 
3.Definir les unions cargolades. 
 

Descripció: Indicar totes les característiques i disposició de les unions 
realitzades amb cargols per permetre una execució de les 
mateixes sense errors. 

 
4.Definir els elements de recolzament i articulacions. 
 

Descripció: Indicar les característiques i disposició de tots els elements que 
intervenen en els punts de recolzament i articulacions de les 
estructures. 

 
5.Definir les juntes de dilatació. 
 

Descripció: Definir les característiques i la situació de les juntes de 
dilatació. 

 
6.Definir les juntes de retracció. 
 

Descripció: Definir les dimensions i la situació de les juntes de retracció 
del formigó. 

 
7.Definir quadre de pilars. 
 

Descripció: Definir de manera sistemàtica i ordenada tots els tipus de 
pilars existents a l’obra, enumerant-los i indicant la seva 
situació en el quadre de pilars. 

 
8.Definir les diferents jàsseres. 
 

Descripció: Indicar totes les característiques de les diferents jàsseres 
existents per permetre una execució de les mateixes sense 
errors. 
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9.Realitzar plànols d'escales. 
 

Descripció: Indicar totes les característiques i disposició de l’armat dels 
diferents tipus d’escales existents per permetre una execució de 
les mateixes sense errors. 

 
10.Realitzar plànols de detalls d'estructura. 
 

Descripció: Realitzar plànols de detall d’estructura per aquells punts de 
l’obra que poden resultar més conflictius, i a on seria necessari 
indicar totes les característiques i disposició de l’armat de 
forma detallada. 

 
11.Realitzar plànols de detalls de fonaments. 
 

Descripció: Realitzar plànols de detall de fonamentacions indicant totes les 
característiques i disposició de l’armat de forma detallada. 

 
12.Definir tots els forats per a pas d'instal·lacions. 
 

Descripció: Definir en els plànols d’estructura tots els forats necessaris per 
al pas d’instal·lacions per si es realitza l’execució del forjat 
deixant els forats fets. 

 
13.Indicar les cotes dels forjats. 
 

Descripció: Indicar clarament en els plànols les cotes de cada forjat 
juntament amb el cantell d’aquests per permetre una execució 
dels mateixos sense errors. 

 
14.Relacionar de forma clara els plànols de detalls amb el d'estructura en 
planta. 
 

Descripció: Indicar clarament a quina part dels plànols en planta 
d’estructura s’estan referint els plànols de detall. 

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

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

 
16.Definir la ferralla amb claredat (armadura superior i inferior). 
 

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. 
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17.Indicar el replanteig del traçat dels cables pretensats de manera fàcil. 
 

Descripció: Mostrar amb detall les característiques i la disposició dels 
elements que intervenen en el pretensat del formigó. 

 
18.Indicar amb claredat les condicions de pretensat. 
 

Descripció: Senyalar els procediments utilitzats en el pretensat. 
 

19.Definir perfecte i suficient la longitud dels ancoratges. 
 

Descripció: Indicar les característiques i la disposició dels elements que 
composen els ancoratges realitzant el seu disseny amb molta 
cura. 

 
 
4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
 
1.Indexar i paginar tots els documents. 
 

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

 
2.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 correspon. 

  
3.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). 

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

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

 
5.Evitar les "fotocòpies de fotocòpies". 
 

Descripció:  Evitar utilitzar figures, plànols, etc., que siguin fotocòpies de 
fotocòpies i no tinguin la suficient claredat. 

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

Descripció: Revisar el projecte sencer per evitar qualsevol tipus d’error.  
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7.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. 

 
8.Incloure annex fotogràfic. 
 

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

 
9.Incloure maqueta de l'obra o fotografies de la mateixa. 
 

Descripció: Construir una maqueta del resultat final de les obres per 
mostrar com quedarà l’edifici o zona d’edificació en acabar els 
treballs. 

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

Descripció:  Presentar tota la documentació (memòria, annexes, plànols, 
etc.) en format digital complementant el lliurament en paper, 
per facilitar la realització de còpies, permetre la consulta de 
detalls dels plànols, etc. 
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5.2. OBTENCIÓ DEL PES ESPECÍFIC DELS PARÀMETRES 
 
El pes específic que s’obté de cada paràmetre  permet fer una valoració de quins 

són els paràmetres que tenen una major influència a l’hora de valorar la qualitat d’un 
projecte, ja que són aquells paràmetres que tenen un pes superior en el projecte respecte 
d’altres. 

 
El pes específic de cada un dels paràmetres  definits en l’apartat anterior s’obté a 

partir de: 
 

• L’enregistrament de les valoracions que fan els experts, a partir de la 
realització del qüestionari. 

 
• L’anàlisi i el tractament de les dades obtingudes a parir d’aquest 

enregistrament. 
 

Resulta obvi comprovar que l’ordre d’execució dels treballs seria llavors: 
 

• Elaboració dels qüestionaris per part de tots els professionals escollits 
relacionats amb l’àmbit de l’edificació. 

 
• Enregistrament en una fulla d’EXCEL de totes les dades. 

 
• Anàlisi i tractament de les dades obtingudes amb la fulla d’EXCEL. 

 
A partir del tractament de les dades es pretén establir una metodologia 

exportable a l’avaluació de qualsevol tipus de projecte, ja que un dels objectius més 
important d’aquest treball és el de consolidar una base de treball que pugui ser útil per a 
posteriors treballs d’avaluació. 

 
En la realització del qüestionari es fixen els valors límits amb els quals es pot 

arribar a puntuar un paràmetre, especificant la descripció qualitativa que s’atribueix a 
cada un dels diferents valors. Aquests  defineixen el rang de valors que s’utilitzarà per a 
la valoració quantitativa dels paràmetres, així com la seva correlació amb la seva 
descripció qualitativa. 

 
5.2.1. Enregistrament de les dades 

 
Per a poder enregistrar les diferents dades obtingudes, és necessari que primer es 

realitzin tots els qüestionaris, i a partir de la seva realització, s’apunten els resultats 
obtinguts per a cada persona en una fulla d’EXCEL en particular. 

 
Per poder realitzar els qüestionaris, és necessari que el llistat ja estigui 

completament elaborat, però al ser un sistema obert es pot produir la incorporació de 
nous paràmetres recomanats pels experts un cop ja s’han començat a realitzar els 
qüestionaris. 

 
Així doncs, a l’hora de realitzar l’enregistrament de les dades s’han de dur a 

terme diferents tasques seguint un ordre especificat per a una correcta elaboració 
d’aquest treball. Les diferents tasques a realitzar serien: 
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A. Preparació del qüestionari. 
 

- Configuració del qüestionari. 
 
- Determinació del conjunt de professionals que realitzaran el 

qüestionari. 
 

B. Enregistrament de les dades dels qüestionaris. 
 
C. Anàlisi i tractament de les dades. 

 
- Ajustament de les dades. 
 
- Obtenció del pes específic. 
 

 A continuació s’expliquen els diferents punts amb detall: 
 

A. Preparació del qüestionari 
 

 Configuració del qüestionari:  
 
 El qüestionari contempla bàsicament (figura 5): 
 

• Els paràmetres indicadors. 
 
• Un sistema de puntuació del pes específic per valora la importància 

dels diferents paràmetres. 
 
• Títol indicatius de l’apartat del projecte que es valora. 
 

El sistema de valoració del pes específic del paràmetre ha de permetre una 
selecció ràpida i intuïtiva del pes. És per això que els psicòlegs recomanen que el rang 
de valors no sigui superior a 5. 

 
Per a realitzar la valoració dels diferents paràmetres per part dels enquestats, es 

pot escollir entre dues maneres de puntuar, com es pot comprovar en el qüestionari. 
Aquestes dues possibilitats serien: 
 

• Valoració numèrica: Valoració que es realitza puntuant 
directament de 0 a 5 i escrivint el número en el qüestionari, en 
funció del seu criteri. L’última columna del qüestionari està 
reservada per aquest tipus de valoració. 

 
• Valoració alfanumèrica: Valoració que es realitza marcant amb 

una creu la columna associada a la valoració que se li vol atribuir a 
cada paràmetre. Les 6 últimes columnes del qüestionari estan 
destinades a ser omplertes amb aquest tipus de valoració. 

 
 En aquest, si la valoració es realitza seguint aquest tipus de procés, 

la persona enquestada haurà d’escollir entre 5 opcions amb caràcter 
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d’importància diferent. Aquestes, al mateix temps, estan associades 
a un valor numèric, que en aquest cas seria el pes: 

 
 

 
 

Imprescindible   5 
 
Molt important   3 

 
Important   2 

 
Convenient   1 

 
Complementari   0.5 

 
 
 

   
  
 Aquests criteris es basen en la importància que es dóna tant a 
l’existència de cada un d’aquests paràmetres en tot projecte, com al 
grau de qualitat que ha de tenir cada un d’aquests en un projecte en 
particular. S’interpreten de la següent manera: 
 

 Imprescindible: Valor que s’associa a tots aquells 
paràmetres que es consideren que han d’existir 
obligatòriament en tot projecte, i que, a més a més, han 
d’estar perfectament explicats i detallats en el projecte en 
qüestió. 

 
 Molt important: Valor que s’associa a tots aquells 

paràmetres que es consideren fonamentals en tot projecte 
però no obligatoris, a part d’estar suficientment explicats i 
detallats en el projecte en qüestió. 

 
 Important: Valor que s’associa a tots aquells paràmetres 

que es consideren significatius en tot projecte però no 
fonamentals; de manera que si aquest paràmetre no es 
trobés definit en el projecte podria ser considerat un error 
greu però justificable. 

 
 Convenient: Valor que s’associa a tots aquells paràmetres 

que es consideren útils i profitosos per a la millora de la 
qualitat d’un projecte. De la mateixa manera, la seva 
absència no perjudica de forma molt seriosa la qualitat del 
projecte. 

 
 Complementari: Valor que s’associa a tots aquells 

paràmetres que es consideren addicionals, paràmetres que 
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amplien el contingut del projecte. Per tant, són tots aquells 
paràmetres que no afecten de manera directa si no es 
troben en el projecte.  

 
 Com es pot comprovar aquest sistema de valoració no té en 
compte un pes de valor 4 o 0. Aquestes puntuacions quedarien 
reservades pels següents casos: 
 

 Valoració 4:  Valor que s’associa a tots aquells paràmetres 
que es trobin entre ser Imprescindibles i ser Molt 
Importants, ja sigui pel fet de que no són considerats del 
tot obligatoris, però tenen un valor més que fonamental. 

 
 Valoració 0: Valor que s’associa a tots aquells paràmetres 

que es consideren insignificants. Per tant, la seva absència 
pot ser perfectament justificada, i fins i tot recomanable 
per no carregar massa el contingut del projecte. 

 
 

Els qüestionaris són entregats als professionals en el moment en el qual ja s’ha 
obtingut el llistat de paràmetres, tot i que aquest no resulta ser el definitiu fins haver 
realitzat tots el qüestionaris.  

 
Això és degut a que al ser un mètode obert, i com ja s’ha comentat, els 

professionals poden recomanar la incorporació de nous paràmetres si ho consideren 
oportú. 

 
En els Annexes d’aquest treball s’adjunta el qüestionari, amb totes les parts que 

el composen.  
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Valoració numèrica de la qualitat projectual

5 3 2 1 0,5 0-5

Enquadernar els documents de manera que faciliti la consulta

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

una X o puntuar de 0 a 5 en la última columna
Si es considera adient, incloure nous paràmetres 
Si hi ha dubte entre imprescindible i molt important, puntuar amb un 4 
Si es considera innecessari, puntuar amb un 0 

OBSERVACIONS

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

Incloure annex fotogràfic

Incloure maqueta de l'obra o fotografies de la mateixa

Incloure un CD-ROM amb tota la informació del projecte

Indexar i paginar tots els documents

Identificar a cada pàgina a quin document correspon

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

Evitar les "fotocòpies de fotocòpies"
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4.1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
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Paràmetre de Qualitat (PQ)

4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

DEFINICIÓ DEL PES ESPECÍFIC DEL PARÀMETRE DE QUALITAT (PQ)

 

 
 

Figura 5. Model d’un dels fulls del qüestionari (d’elaboració pròpia) 
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 Determinació del conjunt de professionals que realitzaran el qüestionari: 
 

Per a poder realitzar aquesta part del treball, primerament s’ha d’haver finalitzat 
l’etapa d’elaboració del qüestionari. Aquest, naturalment, no es pot realitzar sense 
l’elaboració prèvia del llistat de paràmetres indicadors. 

 
Així doncs, per poder arribar fins aquest punt s’ha d’haver superat una fase que 

a resultat ser una de les més llargues de tota la tesina com seria l’elaboració del llistat.  
 
Com ja s’ha comentat en el capítol de Metodologia, el mètode aplicat per a la 

realització d’aquest estudi resulta ser un Mètode Delphi modificat. És important que 
quedi clar aquest aspecte ja que les modificacions respecte el Delphi afecten a aquest 
apartat en: 

 
- El mètode Delphi realitza el qüestionari a poques persones però expertes. 
 
- El nou mètode proposat, realitza el qüestionari a un major nombre de 

persones els quals han de tenir un mínim de 5 anys d’experiència. 
 
Amb aquest canvi es pretén assolir una mostra més gran, i d’aquesta forma 

poder realitzar un estudi dels resultats en funció dels anys d’experiència, de la titulació 
dels enquestats i en funció de l’àmbit laboral al que es dediquen. 

 
Pel que fa als anys d’experiència es separarien en tres grups: 
 

o Professionals experimentats: de 5 a 10 anys d’experiència. 
 
o Professionals amb un alt grau d’experiència: de 10 a 20 anys 

d’experiència. 
 

o Professionals “masters”: amb més de 20 anys d’experiència. 
 
 Pel que fa a la titulació, aquest qüestionari s’ha realitzat a: 
 

o Enginyers de Camins, Canals i Ports. 
 
o Arquitectes. 

 
o Arquitectes tècnics o Aparelladors. 

 
 La classificació de les persones enquestades en funció del seu àmbit laboral 
seria: 
 

o Disseny i redacció de projectes (enginyeria). 
 
o Control i direcció d’obra (administració pública o consultoria). 

 
o Execució d’obra (constructora). 
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 A continuació s’adjunta la relació de persones enquestades, indicant la seva 
titulació, els anys d’experiència, el seu àmbit laboral i l’empresa per la qual estan 
treballant actualment: 
 

 Vicente Alegre Heitzmann 

 Titulació:    Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 Anys d’experiència:  26 
 Àmbit laboral:   Enginyeria i Consultoria 
 Empresa:    COTCA 

 
 

 Bart du Rang 

 Titulació:    Arquitecte 
 Anys d’experiència:  5 
 Àmbit laboral:   Enginyeria  
 Empresa:    Joan Rodon, Arquitectes 

 
 

 Jonatan Palacín 

 Titulació:    Arquitecte 
 Anys d’experiència:  5 
 Àmbit laboral:   Enginyeria  
 Empresa:    Joan Rodon, Arquitectes 

 
 

 Isabel Casanelles 

 Titulació:    Arquitecta 
 Anys d’experiència:  5 
 Àmbit laboral:   Enginyeria  
 Empresa:    Joan Rodon, Arquitectes 

 
 

 Diego Olavarría 

 Titulació:    Arquitecte 
 Anys d’experiència:  9 
 Àmbit laboral:   Enginyeria  
 Empresa:    Joan Rodon, Arquitectes 

 
 

 Rosa Viñets 

 Titulació:    Arquitecta 
 Anys d’experiència:  5 
 Àmbit laboral:   Enginyeria  
 Empresa:    Joan Rodon, Arquitectes 
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 Joaquín Movilla 

 Titulació:    Arquitecte tècnic 
 Anys d’experiència:  17 
 Àmbit laboral:   Administració pública (Project Manager)  
 Empresa:    Servihabitat 

 
 

 Santiago Civil 

 Titulació:    Arquitecte tècnic 
 Anys d’experiència:  20 
 Àmbit laboral:   Constructora  
 Empresa:    ACS  

 
 

 Francesc Escolà 

 Titulació:    Arquitecte tècnic 
 Anys d’experiència:  20 
 Àmbit laboral:   Administració pública  
 Empresa:    E.C.-2 

 
 

 Daniel Velasco 

 Titulació:    Arquitecte tècnic 
 Anys d’experiència:  5 
 Àmbit laboral:   Administració pública  
 Empresa:    E.C.-2 

 
 

 Xavier Iparraguirre 

 Titulació:    Arquitecte  
 Anys d’experiència:  7 
 Àmbit laboral:   Administració pública (Project Manager)  
 Empresa:    Servihabitat 

 
 

 Josep Lluís Gil Bengoa 

 Titulació:    Arquitecte tècnic 
 Anys d’experiència:  10 
 Àmbit laboral:   Administració pública (Project Manager)  
 Empresa:    Servihabitat 
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 Xavier Garcia 

 Titulació:    Arquitecte tècnic 
 Anys d’experiència:  30 
 Àmbit laboral:   Constructora  
 Empresa:    ACS  

 
 

 Max Sagardoy 

 Titulació:    Arquitecte 
 Anys d’experiència:  15 
 Àmbit laboral:   Constructora  
 Empresa:    ACS  

 
 

 Josep Farre 

 Titulació:    Arquitecte tècnic/Arquitecte(falta projecte) 
 Anys d’experiència:  28 
 Àmbit laboral:   Constructora  
 Empresa:    Farre Corbera 

 
 

 Valentí Ródenas 

 Titulació:    Arquitecte tècnic 
 Anys d’experiència:  16 
 Àmbit laboral:   Enginyeria i Consultoria  
 Empresa:    COTCA  

 
 

 Modest Batlle Girona 

 Titulació:    Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports 
    Arquitecte 
 Anys d’experiència:  30 
 Àmbit laboral:   Consultoria i Catedràtic de la Universitat de 

    l’Escola de Camins  
 Empresa:    Grupo Estudios Reunidos de la                      

     Construcción, S.L 
  
 

 Enric Baucells 

 Titulació:    Enginyer de Camins, Canals i Ports  
 Anys d’experiència:  15 
 Àmbit laboral:   Constructora  
 Empresa:    ACS  
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 Ángel Antón 

 Titulació:    Arquitecte tècnic 
 Anys d’experiència:  14 
 Àmbit laboral:   Administració pública  
 Empresa:    AC (Seguretat i Salut) 

  
 Vicente Alegre Núñez 

 Titulació:    Enginyer Aeronàutic 
 Anys d’experiència:  50 
 Àmbit laboral:   Enginyeria i Consultoria 
 Empresa:    COTCA 

 
 Mª Carmen Gonzalez 

 Titulació:    Arquitecte tècnic 
 Anys d’experiència:  12 
 Àmbit laboral:   Constructora  
 Empresa:    ACS 

 
 Lluís Gibernau 

 Titulació:    Arquitecte  
 Anys d’experiència:  7 
 Àmbit laboral:   Enginyeria i Consultoria  
 Empresa:    COTCA  

 
 Claudio Barandela 

 Titulació:    Arquitecte tècnic 
 Anys d’experiència:  8 
 Àmbit laboral:   Enginyeria i Consultoria  
 Empresa:    COTCA  

 
 Milagros Hierro 

 Titulació:    Arquitecte tècnic 
 Anys d’experiència:  12 
 Àmbit laboral:   Enginyeria i Consultoria  
 Empresa:    COTCA  

 
 Javier Raya 

 Titulació:    Arquitecte  
 Anys d’experiència:  12 
 Àmbit laboral:   Administració pública  
 Empresa:    AC (Seguretat i Salut) 
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L’elecció dels professionals ha estat realitzada per l’autor d’aquesta tesina. 

L’únic requeriment que es demanava era la titulació i un mínim d’anys d’experiència. 
 
El procés de valoració del qüestionari es pot realitzar en presència conjunta de 

l’autor i la persona que realitza l’enquesta o bé a distància. Preferentment s’han fet de 
forma presencial excepte aquells casos en els quals no ha estat possible concertar una 
cita. 

 
Durant el procés de valoració del qüestionari en presència de l’autor i de la 

persona que realitza l’enquesta, destaquen dues fases: 
 

1) En la primera fase, l’autor introdueix a la persona que realitza l’enquesta 
en els objectius que es volen assolir amb aquesta tesina, el qüestionari i els 
diferents capítols pels quals està format. 
 

En relació amb aquest punt és important remarcar els criteris que s’han 
seguit per a la valoració dels qüestionaris per a obtenir resultats amb la 
màxima garantia d’objectivitat. 

 
- Els qüestionaris valorats són anònims. No obstant, es dóna a conèixer 

els noms dels professionals que han participat sense relacionar-los 
amb les seves respostes per protegir l’opinió de l’enquestat. 

 
- Les persones enquestades no estan obligades valorar tots el 

paràmetres que formen el qüestionari, ja que es pot donar el cas que 
en determinats camps es puguin considerar amb manca de suficient 
experiència o coneixements, com seria el cas de les instal·lacions. 

 
- Al ser un sistema obert, l’enquestat pot recomanar incloure, 

modificar o extreure algun paràmetre de forma justificada. 
 

- No existeix límit de temps per a la realització del qüestionari. 
 

2) En la segona fase, la persona que realitza l’enquesta realitza la valoració 
dels paràmetres del qüestionari. 
 

En aquesta segona fase els comentaris que més s’han contemplat han 
estat: 

 
- El comentari general al principi és que l’enquesta els hi sembla una 

mica llarga, i s’entra en el dubte del temps que hauria de ser necessari 
per a poder-la realitzar a consciència. 

 
- En general, la majoria dels professionals que realitzaran l’enquesta es 

mostren molt interessats amb el tema. Alguns opinen que un estudi 
d’aquestes característiques és necessari per a una possible futura 
implantació d’aquest sistema d’avaluació. 
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- Algunes de les persones que realitzen l’enquesta, aporten altres 
maneres complementàries a aquest sistema per avaluar la qualitat 
dels projectes, i sobretot per veure quins són els paràmetres que 
provoquen més errors posteriorment. 

 
- Al principi, a simple vista, tots comenten que l’enquesta sembla molt 

llarga i que per poder contestar amb consciència tots els paràmetres 
necessitaran el seu temps. 

 
- Alguns mostren el seu interès realitzant comentaris de cada un dels 

paràmetres, expressant l’opinió i aconsellant canvis o possibles 
modificacions. Aquests han realitzat l’enquesta amb temps il·limitat 
ja que en alguns dels casos s’ha hagut de realitzar amb diferents dies 
per falta de temps. 

 
- Els diferents professionals tenen opinions bastant diferents sobre els 

paràmetres més important, i aquestes es podrien diferenciar en funció 
de l’àmbit de treball de la persona: 

  
o Els professionals relacionats amb l’àmbit de les 

consultories i enginyeries donen molta importància als 
annexes, càlculs i les diferents normatives d’obligat 
compliment. 

 
o Els professionals de constructores s’inclinen de forma 

clara per la importància de cada un dels diferents 
paràmetres del capítol de plànols i de la presentació del 
projecte. 

 
- Per últim, destacar que durant el procés de realització dels 

qüestionaris s’han eliminat alguns dels paràmetres existents en aquest 
degut a la unanimitat d’opinions que els marcaven com a paràmetres 
evidents, i d’obligada existència en tot projecte d’edificació. 

 
És important ressaltar que per a l’obtenció dels diferents resultats de cada 

persona s’ha necessitat una quantitat de temps elevada degut a la problemàtica de 
localització de les persones, desplaçaments, horaris, temps dedicat al qüestionari, etc.  

  
  
B. Enregistrament de les dades dels qüestionaris 
 
Per aconseguir que els qüestionaris no resultessin molt pesats per als 

professionals degut a l’alt nombre de pàgines d’aquest, es va elaborar un nou 
qüestionari més comprimit on apareixien tots els paràmetres però d’una manera més 
reduïda i simplificada com es pot veure a l’annex de resultats. 

 
D’aquesta manera, s’ha aconseguit elaborar un qüestionari de 6 pàgines amb tots 

els paràmetres. 
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Aquest qüestionari s’ha realitzat amb una pàgina EXCEL, i a mida que s’anaven 
obtenint els resultats dels diferents professionals, aquests eren introduïts en una còpia 
d’aquesta pàgina, obtenint una tantes fulles d’EXCEL com persones que han realitzat 
l’enquesta. 

 
Per últim, s’han creat unes noves fulles d’EXCEL que recopilen tota la 

informació de les diferents fulles dels tots els enquestats a mode de resum, de tal forma 
que una de les fulles és el resultat del resum de totes les dades obtingudes, i les altres 
s’obtenen al organitzar la informació en funció dels anys d’experiència, de l’àmbit 
laboral o dels estudis realitzats pels diferents professionals. 

 
Els comentaris realitzats pels diferents professionals s’anoten directament en 

aquest informe. 
 
C. 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. 

 
A la tesina de Ferran Roig (2002), es defineixen i justifiquen les funcions 

estadístiques utilitzades per obtenir el pes específic, i s’analitzen les funcions 
descartades per assolir aquest propòsit de forma justificada.  

 
A la tesina de Josep Miquel Aced (2002), només es defineixen i justifiquen les 

funcions estadístiques utilitzades per obtenir el pes específic ja que es basa en els 
resultats obtinguts per Roig per a descartar les altres funcions. 

 
En aquest cas, per a la realització d’aquest estudi no s’aplicaran de forma directa 

funcions estadístiques com en les altres dues tesines ja que  no es consideren els pesos 
específics com a simples valors matemàtics, ja que el sistema no es composa d’un 
model matemàtic. 

 
   

 Ajustament de les dades 
 
 El primer pas a realitzar un cop s’han obtingut les dades referents a tots els 
qüestionaris és el d’ajustar els resultats de forma adequada. 
 
 Aquest treball s’hauria d’haver realitzat reunint a tots els professionals que han 
col·laborat, de forma que al valorar els diferents paràmetres poguessin comentar entre 
ells les diferents opinions aportades per a cada paràmetre. 
 
 D’aquesta manera, una persona, que per alguna raó no té tants coneixements en 
un tema específic, pot variar la seva valoració en front dels paràmetres relacionats amb 
aquests temes al sentir les opinions de persones amb més experiència sobre aquest.  
 
 El fet de que no pugui existir el compartir opinions, pot provocar que aquestes 
persones que no tenen tants coneixements d’algun tema en concret, acabin valorant els 
paràmetres relacionats amb aquests d’una forma bastant aleatòria. 



  5.ELABORACIÓ  
 

  93 
 

 
 Per compensar la possible existència d’aquest problema, s’ha realitzat un 
procediment per a reajustar les valoracions que es surten molt de la mitja, ja que 
aquestes podrien provocar que els resultats generals obtinguts per a determinats apartats 
no fos del tot fiable. 
 
 Aquest reajustament es realitza fixant uns valors que es determinen en la pàgina 
d’EXCEL elaborada. El procediment a segui seria: 
 

 Es realitza el sumatori de totes les valoracions realitzades per una mateixa 
persona en apartat determinat, per exemple “Presentació del Projecte”. 

 
 Es calcula la mitja aritmètica de tots aquests sumatoris per a un apartat 

determinat. 
 

 Es comparen els valors dels diferents sumatoris de cada persona per a cada 
apartat, amb el valor obtingut com a mitja de forma que els sumatoris que 
estiguin molt per sobre o per sota d’aquesta s’hauran de reajustar. 

 
 Es fixa un valor, tant per cent de la mitja, amb el qual s’obtenen les cotes entre 

les quals han d’estar tots els sumatoris que no s’hauran de reajustar. Si per 
exemple la mitja és 5 i fixo com a valor el 20%, això implicaria que només 
s’ajustarien el valors que fossin superiors a 6 (5x1,2) o inferiors a 4 (5x0,8). 
En els resultats, els sumatoris que estan fora dels límits estan marcats amb 
colors diferents. 

 
En aquest cas aquest valor s’ha fixat el 50 %. 

 
 A partir d’aquest punt resta definir els coeficients de majoració i minoració 

que s’utilitzaran per a reajustar aquells valors que es trobarien fora dels límits. 
 

En aquest cas s’han fixat per als següents coeficients els valors: 
 
 Coeficient de majoració   1.2 
 Coeficient de minoració   0.9 

 
 Amb aquests tres valors fixats, el programa elabora una nova taula de resultats 

amb les valoracions modificades segons les condicions abans especificades. 
 

D’aquesta forma es pretén que els resultats obtinguts es trobin dintre d’un  
interval determinat de valors, i evitar opinions molt negatives o positives en general.  

 
Els resultats obtinguts es troben a l’ ”Annex de Resultats”. 
 

 Obtenció del pes específic 
 
 Per a obtenir el pes específic dels diferents paràmetres es realitza un segon 
ajustament dels resultats però en aquest cas, aquest és directament relacionat amb la 
valoració de cada un dels paràmetres en particular i es realitza de forma estadística. 
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 Aquest fet deixa clara una petita mancança d’aquest treball ja que la mostra de 
població no resulta ser 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. 
 
 Per obtenir el pes específic es busca la funció estadística que permeti obtenir el 
pes específic de cadascun dels paràmetres. Aquesta ha de permetre sintetitzar totes les 
dades dels qüestionaris d’una manera objectiva, per obtenir un valor representatiu de les 
opinions de les persones que han realitzat l’enquesta. 
 
 En aquest cas s’ha escollit la funció mitja aritmètica per a obtenir el pes 
específic dels diferents paràmetres. 
 
 A partir de les diferents valoracions de cada persona per a cada paràmetre 
determinat es realitza un estudi de la garantia del pes. Amb aquest estudi s’avalua 
l’homogeneïtat de les respostes dels qüestionaris, comprovant si existeix diversitat 
d’opinions sobre un mateix 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. 
 
 Per a obtenir la dispersió d’opinions s’ha escollit la funció desviació mitja. 
 
 El valor de la desviació mitja aplicada al conjunt de les dades obtingudes, 
augmenta a mesura que apareixen opinions que difereixen de la resta. És a dir, quan 
predominen opinions extremes , la desviació mitja és elevada, i per contra, quan no hi 
ha opinions extremes el seu valor és baix. 
 
 Per a l’obtenció del pes específic s’ha definit un model de tractament a partir de 
les dues funcions establertes, i a partir del qual es realitza el reajust dels valors 
obtinguts. Aquest procés consta dels següents punts: 
 

1. Càlcul de la mitja aritmètica dels valors obtinguts. 
 
2. Càlcul de la desviació mitja, tenint en compte els diferents casos 

existents: 
 

- Desviació mitja ≤  1.3  Pes final = Mitja aritmètica 
 

- 1.3 < Desviació mitja  Pes final modificat si s’escau 
 

3. En els casos en que el valor de la desviació mitja sigui superior a 1.3, es 
realitzarà un estudi individual de cada un dels casos. 

 
Com a criteri general si l’elevada desviació mitja es deu a l’existència 
d’algun valor extrem molt baix, que difereix de l’opinió generalitzada, 
aquest s’elimina del conjunt de dades i es tornen a calcular les dues 
funcions d’estudi. 
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El pes específic modificat es senyalitzarà amb diferent color, per tal 
d’indicar que es tracta d’un cas especial, i per tant la garantia del pes és 
menor, o com a mínim és 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 en aquest tipus de projectes, i per tant la 
decisió d’eliminar un valor extrem baix, disminueix l’objectivitat de 
l’estudi, amb l’eliminació de la valoració d’una de les persones que han 
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. 
 

Els resultats obtinguts es troben a l’ ”Annex de Resultats”, on es pot comprovar 
que els paràmetres en els quals la desviació mitja és major de 1.3 estan representats amb 
un altre color per a poder ser distingits a simple vista. 

 
 
5.3. DEFINICIÓ DEL FULL D’AVALUACIÓ DE PROJECTES 
 
A partir dels llistat de paràmetres elaborat i dels pesos específics obtinguts per 

cada un d’aquests paràmetres, només resta definir el sistema que permeti aplicar aquests 
valors a qualsevol projecte d’edificació, i així obtenir el seu índex de qualitat. 

 
Aquest sistema consta d’uns fulls els quals es troba, ordenats per columnes, els 

següents elements: 
 

 Llistat de paràmetres indicadors de la qualitat. 
 

 Un espai per indicar si cada un d’aquests paràmetres ha de ser considerat 
en funció del tipus de projecte d’edificació a avaluar. 

 
 El pes específic genèric obtingut per a cada un dels diferents paràmetres. 

 
 Un nombre de columnes per avaluar de 0 a 4 com es troben definits cada 

un d’aquests paràmetres en cada projecte en concret. 
 

 Una casella per calcular el valor del paràmetre de qualitat del projecte, 
obtingut al multiplicar el pes específic  per la columna d’avaluació. 

 
 Una casella final de cada apartat per calcular el seu Índex de Qualitat, fent 

el sumatori dels valors obtinguts per cada paràmetre. 
 

 Una casella al final de cada apartat, per calcular el seu Índex de Qualitat 
Òptima, que s’obté d’aplicar a tots els paràmetres un valor de 3,5. 
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 Una casella al final dels fulls de valoració per calcular l’Índex de Qualitat 
Global del projecte, fent el sumatori de tots els apartats. 

 
 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 a comparar els dos índexs i poder valorar la 
qualitat real del projecte respecte un valor que marca un nivell de qualitat 
òptima. 

 
 Aquest sistema està realitzat per a que la persona que realitza l’avaluació del 
projecte en qüestió, pugui introduir paràmetres nous en el cas de considerar-ho 
convenient. 
 
 La figura 6, que s’adjunta a continuació, mostra un exemple de full de valoració 
de projectes.   
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AVALUACIÓ GLOBAL DEL PROJECTE IQ = Índex de Qualitat de l'apartat 1. = suma C =

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

1. MEMÒRIA

Justificació arquitectònica de la sol·lució adoptada

Recollir Normativa d'accessibilitat

Definir la classificació del contractista

Indicar el compliment de la norma sísmica

Adjuntar l'índex dels documents i els seus apartats 

Definir el plaç d'execució de l'obra

Adjuntar el pla d'obra detallat

Fixar els plaços per cada fase de l'obra, si s'escau

Definir el plaç de garantia

Sintetitzar els càlculs i les bases utilitzades

Resumir els annexes més importants

Descriure els serveis afectats ( i les restes arqueològiques)

Definir la revisió de preus que s'ha d'aplicar
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Figura 6. Full de Valoració de la Qualitat del Projecte 
(d’elaboració pròpia) 

   
 
 
 
 
 
 
 


