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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   

   
555...    EEELLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓ   

   
555...111...    EEELLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEELLL   LLLLLLIIISSSTTTAAATTT   DDDEEE   PPPAAARRRÀÀÀMMMEEETTTRRREEESSS   
   
555...222...    OOOBBBTTTEEENNNCCCIIIÓÓÓ   DDDEEELLL   PPPEEESSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCC   DDDEEELLLSSS   PPPAAARRRÀÀÀMMMEEETTTRRREEESSS   

   
                                                               555...333...       DDDEEEFFFIIINNNIIICCCIIIÓÓÓ   DDDEEELLL   FFFUUULLLLLL   DDD’’’AAAVVVAAALLLUUUAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEE   PPPRRROOOJJJEEECCCTTTEEESSS  

  
66..  RREESSUULLTTAATTSS    

  
66..11..  AANNÀÀLLIISSII  DDEELLSS  RREESSUULLTTAATTSS  
  
66..22..  AANNÀÀLLIISSII  DDEE  RREESSUULLTTAATTSS  PPEERR  CCAATTEEGGOORRIIEESS  
  
66..33..  TTRRAACCTTAAMMEENNTT  DDEE  PPAARRÀÀMMEETTRREESS  PPUUNNTTUUAALLSS  
  

777...    CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNSSS   
   
888...    RRREEEFFFEEERRRÈÈÈNNNCCCIIIEEESSS   BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRÀÀÀFFFIIIQQQUUUEEESSS   
   
999...    AAAGGGRRRAAAÏÏÏMMMEEENNNTTTSSS   
   
111000...    AAANNNEEEXXXXXXEEESSS   
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6.  RESULTATS 
 
 
 En aquest capítol es realitzarà un anàlisi resultats obtinguts, comentant aquells 
paràmetres destacables al ser considerats com a més imprescindibles o, pel contrari, no 
necessaris. A part, s’ha considerat d’igual importància comentar aquells paràmetres que 
amb el càlcul de la desviació mitja han mostrat una major diversitat d’opinions. 
 
 Per a poder realitzar aquest anàlisi, es mostra primerament la classificació dels 
paràmetres en tres categories, per determinar la seva importància. 
 
 El criteri que s’ha seguit per realitzar aquesta classificació és el següent: 
 

 Paràmetres bàsics: aquells amb un pes específic superior o igual a 3,5. 
 

Són tots aquells paràmetres considerats com a imprescindibles per la majoria 
dels professionals que han realitzat aquest qüestionari.  
 
 

 Paràmetres importants: aquells amb un pes específic entre 3,5 i 2,5 (inclòs). 
 

  Són tots aquells paràmetres que han obtingut més diversitat d’opinions, les quals 
es troben entre imprescindibles, molt importants i, en alguns casos, importants. 

  
 Paràmetres complementaris: aquells amb un pes específic inferior a 2,5. 

 
 Són tots aquells paràmetres que han obtingut una valoració relativament baixa 

per part de la majoria dels professionals, i que com a conseqüència no han 
assolit un pes específic gaire elevat. 

 
 A continuació es mostra la classificació dels paràmetres amb els seus 
corresponents pesos específics i desviacions mitges. 
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6.1. ANÀLISI DELS RESULTATS 

 
Com es pot comprovar en els resultats obtinguts, no hi ha molts paràmetres que 

tinguin un pes específic superior a 3,5. En un principi, aquest fet implicaria que bona 
part dels paràmetres que formen aquest llistat no són considerats imprescindibles o 
paràmetres bàsics d’un projecte d’edificació. 

 
Naturalment, en el moment de fer el llistat es van escollir els paràmetres que es 

consideraven més importants a l’hora d’avaluar un projecte d’edificació. 
 
A partir dels resultats obtinguts i de les valoracions puntuals de cada paràmetre 

per part de cada un dels professionals, s’observa que existeixen paràmetres que han 
obtingut valoracions molt extremes, és a dir, paràmetres que per alguns professionals 
han estat considerats com a imprescindibles o molt importants i que per altres han estat 
considerats com a complementaris. 

 
Aquest fet, en molts d’aquests casos provoca que el pes específic final d’aquests 

paràmetres es trobi en un valor mig, situant aquests paràmetres com a importants o, fins 
i tot, com a complementaris. 

 
Els paràmetres que han obtingut un pes específic superior en funció dels 

diferents apartats serien: 
 
1. HIPÒTESIS 
 

1.1. GEOTÈCNIA 
 

 Realitzar sondeigs   3.72 
 

Aquest paràmetre seria un dels casos en els quals s’han trobat valoracions 
extremes, com demostra la seva desviació mitja (1.29) després d’ajustar els 
valors. Tot i això, ha estat considerat per una majoria com a paràmetre 
imprescindible.        

 
1.2. ARQUITECTURA 
 

 Definició arquitectònica de la solució adoptada en: 
 
- Tancaments   3.50 
 
Paràmetre que ha obtingut una valoració bastant uniforme, però el fet que 
existeixi alguna valoració puntual baixa provoca que la seva desviació mitja 
augmenti ( 1.04 ). 

 
- Cobertes    3.90 
 
Aquest paràmetre ha obtingut una valoració uniforme, però l’existència de 
valoracions puntuals baixes provoca un augment de la seva desviació mitja   
( 1.04 ). 
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 Analitzar les diferents Normatives d’obligat compliment   3.72 

 
Aquest paràmetre seria un dels casos en els quals s’han trobat valoracions 
extremes, com demostra la seva desviació mitja (1.39) després d’ajustar els 
valors. Tot i això, ha estat considerat per una majoria com a paràmetre 
imprescindible.  

 
3. PLÀNOLS 
 

3.1. GENERALITATS  
 

 Presentar totes les xifres llegibles   4.00 
 

Paràmetre en el qual s’han trobat valoracions extremes, com demostra la 
seva desviació mitja (1.28) després de l’ajustament. No obstant, ha estat 
considerat per una majoria com a paràmetre imprescindible.        

 
3.2. PLÀNOLS D’UBICACIÓ 
 

 Topografia i replanteig: 
 

- Definir les bases de nivellació    3.80 
 
Aquest paràmetre seria un dels casos en els quals s’han trobat valoracions 
extremes, com demostra la seva desviació mitja (1.25) després d’ajustar els 
valors. Tot i això, ha estat considerat per una majoria com a paràmetre 
imprescindible.        
 
- Definir les bases de replanteig    4.00 
 
Paràmetre amb valoracions extremes, com es comprova amb la seva 
desviació mitja (1.28) després d’ajustar els valors. No obstant, ha estat 
considerat per una majoria com a paràmetre imprescindible.  

 
3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ 
 

3.3.1. ARQUITECTURA 
 

 Plànols d’acabats: 
 

- Definir els acabats de les façanes    3.54 
 
Aquest paràmetre ha obtingut una valoració entre imprescindible i important 
fet que provoca que la seva desviació mitja augmenti ( 1.09 ).   

  
 Alçats i detalls: 

 
- Indicar l’alçada lliure de les diferents plantes    3.64 
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Paràmetre amb valoracions extremes, com demostra la seva desviació mitja 
(1.25) després d’ajustar els valors. Tot i això, ha estat considerat per una 
majoria com a paràmetre imprescindible.  

 
 3.3.2. INSTAL·LACIONS 
 

 Instal·lacions de sanejament: 
 

- Definir els diàmetres i tipus de canonades   3.54 
 
Paràmetre amb valoracions entre imprescindible i important fet que provoca 
que la seva desviació mitja augmenti ( 1.01 ).   

  
 Instal·lacions elèctriques: 

 
- Indicar la ubicació de la E.T.      3.66 
 
Paràmetre que ha obtingut una valoració entre imprescindible i important fet 
que provoca que la seva desviació mitja augmenti ( 1.00 ). 
 
3.3.3. ESTRUCTURES 
 
 Indicar les cotes dels forjats    3.56 

 
Aquest paràmetre seria un dels casos en els quals s’han trobat valoracions 
extremes, com demostra la seva desviació mitja (1.27) després d’ajustar els 
valors. Tot i això, ha estat considerat per una majoria com a paràmetre 
imprescindible.  
 
 Definir la ferralla amb claredat    3.56 

 
Aquest paràmetre ha obtingut una valoració entre imprescindible i important 
fet que provoca que la seva desviació mitja augmenti ( 1.19 ). 

 
 Definir les juntes de dilatació    3.60 

 
Paràmetre amb valoracions entre imprescindible i important. Aquest fet 
implica un augment de la seva desviació mitja ( 1.04 ). 
 
 Definir en quadres les característiques dels materials   3.76 

 
Paràmetre que ha obtingut una valoració entre imprescindible i important fet 
que provoca més dispersió en els resultats, i per tant, que la seva desviació 
mitja augmenti ( 1.01 ). 
 
 Definir les diferents jàsseres    3.76 

 
Aquest paràmetre ha obtingut una valoració entre imprescindible i important 
fet que provoca que la seva desviació mitja augmenti ( 1.11 ). 
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 Definir el quadre de pilars    3.92 
 

Aquest paràmetre ha obtingut una valoració entre imprescindible i important 
fet que provoca que la seva desviació mitja augmenti ( 1.04 ). 
 

Com es pot comprovar l’apartat que té més paràmetres amb valoracions 
superiors o iguals a 3.5 és el de “Plànols”. 

 
Per altra banda, els apartats que han obtingut una major proporció de paràmetres 

inferiors a 2.5 han estat: 
 

1. Elements de la Memòria 
2. Càlculs específics per Urbanització 
3. Plànols de definició d’arquitectura ( Plantes ) 
4. Presentació del Projecte 

 
Dintre d’aquests apartats s’han trobat paràmetres amb valoracions inferiors a 

1.5, entre els quals es troben aquells que estan relacionats amb l’aportació de materials 
de més a més pel projecte (documentació fotogràfica, plànols de perspectives o 
maquetes de les obres) i els que definirien els acabats de materials finals ( Cuines, 
electrodomèstics, sanitaris, pintures o el mobiliari urbà, en el cas d’urbanització). 

 
 A partir de tots els pesos específics de cada un dels diferents paràmetres es 

podria obtenir el pes específic resultant de cada apartat: 
 
 

0. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA 2,25

1. HIPÒTESIS 2,62

1.1. URBANISME I ANTECEDENTS 2,62
1.2. GEOTÈCNIA 2,59
1.3. ARQUITECTURA 2,64

2. CÀLCULS ESPECÍFICS 2,49

2.1. ESTRUCTURES 2,72
2.2. URBANITZACIÓ 1,71
2.3. INSTAL·LACIONS 2,53

3. PLÀNOLS 2,80

3.1. GENERALITATS 2,60
3.2. PLÀNOLS D'UBICACIÓ 3,53
3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ 2,85

3.3.1. ARQUITECTURA 2,56
3.3.2. INSTAL·LACIONS 2,78
3.3.3. ESTRUCTURES 3,20

4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 2,33
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Observant aquests resultats obtinguts es comprova que tots els diferents apartats 
han obtingut un valor del pes específic promig d’entre 2 i 3, és  a dir, entre “Important” i 
“Molt important”. 

 
En general, els apartats, els paràmetres dels quals han estat considerat menys 

importants com a indicadors de qualitat, han estat els “Elements de la Memòria” i la 
“Presentació del Projecte”. En principi, es podria considerar que aquests apartats són els 
que reben menys atenció a l’hora d’avaluar un projecte. 

 
Per altra banda, dintre de l’apartat de “Càlculs específics”, el subapartat de 

“Urbanització” ha obtingut el pes específic promig més baix amb un valor inferior a 1, 
fet que el situaria entre les categories de “Important” i “Convenient”. Possiblement 
aquest fet sigui degut a que al estar estudiant projectes d’edificació, algunes de les 
persones que han realitzat el qüestionari no es troben totalment relacionats amb aspectes 
d’urbanització i li han restat importància. 

 
En canvi, en el mateix apartat de “Càlculs específics”, el subapartat 

d’”Estructures” ha rebut una valoració molt pròxima a la categoria de “Molt important”. 
 
Finalment, l’apartat que ha obtingut una major valoració promig ha estat el de 

“Plànols”. D’aquest apartat cal destacar el subapartat de “Plànols d’ubicació” que ha 
estat el subapartat que ha obtingut una valoració promig més elevada, fet que implicaria 
que els paràmetres que el composen, en general, han estat considerats com a bons 
indicadors de qualitat d’un projecte d’edificació. 

 
Per altra banda,  dintre del subapartat de “Plànols de definició”, han obtingut una 

valoració promig molt elevada aquells que estan relacionats amb l’Estructura. 
 
A partir de l’aquest anàlisi de resultats s’observa que en molts dels paràmetres 

s’han obtingut valoracions molt diverses, sense existir majoritàriament una uniformitat 
en les opinions. Aquest fet provoca un nou plantejament a l’hora d’enfocar aquesta 
tesina ja que amb aquest anàlisi realitzat no es poden extreure conclusions suficientment 
objectives. 

 
El nou anàlisi que es planteja per a poder extreure més informació dels resultats 

obtinguts es basa en la realització d’un estudi d’aquest conjunt de paràmetres i de les 
seves diferents valoracions en funció de: 

 
 Anys d’experiència. 

 
 Àmbit laboral. 

 
 Titulació. 

 
D’aquesta manera es pretén buscar aquells paràmetres que han obtingut 

valoracions que mostrin alguna uniformitat en relació amb alguna de les tres categories 
anteriors.  
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6.2. ANÀLISI DE RESULTATS PER CATEGORIES 
 
Primerament, abans de poder realitzar aquest apartat, s’ha hagut d’elaborar una 

agrupació de les dades obtingudes en funció de les diferents categories. Així doncs, 
s’han elaborat tres noves fulles d’EXCEL, una per cada categoria, a on s’han agrupat en 
cada cas les opinions de les persones enquestades que pertanyen a un mateix grup. 

 
Un cop elaborades aquestes tres noves fulles, s’ha calculat la mitja aritmètica de 

les valoracions de les diferents persones agrupades en una mateixa categoria.  
 
Seguidament, s’ha realitzat un quadre resum a partir de tots els pesos específics 

de cada un dels diferents paràmetres, obtenint el pes específic resultant de cada apartat 
en funció de les diferents categories: 

 
 

 Anys d’experiència: 
 
 

5-10 10-20 >20

0. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA 2,32 2,27 2,24

1. HIPÒTESIS 2,63 2,59 2,63
1.1. URBANISME I ANTECEDENTS 2,81 2,39 2,46
1.2. GEOTÈCNIA 2,46 2,69 2,61
1.3. ARQUITECTURA 2,62 2,70 2,81

2. CÀLCULS ESPECÍFICS 2,37 2,23 2,43
2.1. ESTRUCTURES 2,85 2,73 2,70
2.2. URBANITZACIÓ 1,72 1,62 1,87
2.3. INSTAL·LACIONS 2,53 2,34 2,73

3. PLÀNOLS 2,90 2,87 3,26
3.1. GENERALITATS 2,44 2,62 2,79
3.2. PLÀNOLS D'UBICACIÓ 3,36 3,33 4,00
3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ 2,89 2,66 2,99

3.3.1. ARQUITECTURA 2,54 2,41 2,80
3.3.2. INSTAL·LACIONS 2,74 2,73 2,81
3.3.3. ESTRUCTURES 3,41 2,85 3,38

4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 2,18 2,21 2,72

Anys experiència

 
 
 

A partir d’aquest quadre es pot comprovar els diferents resultats obtinguts en 
funció dels anys d’experiència. S’han agrupat les valoracions de les persones que han 
realitzat l’enquesta segons estaven en un dels tres grups: 
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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. 
 
  
 Àmbit laboral: 

 

Enginyeria Consultoria Constructora

0. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA 2,54 2,17 2,38

1. HIPÒTESIS 2,91 2,63 2,22
1.1. URBANISME I ANTECEDENTS 2,98 2,58 1,96
1.2. GEOTÈCNIA 2,87 2,64 2,29
1.3. ARQUITECTURA 2,88 2,66 2,42

2. CÀLCULS ESPECÍFICS 2,57 2,39 1,89
2.1. ESTRUCTURES 3,08 2,91 1,98
2.2. URBANITZACIÓ 1,89 1,76 1,47
2.3. INSTAL·LACIONS 2,73 2,50 2,23

3. PLÀNOLS 2,95 3,00 2,99
3.1. GENERALITATS 2,46 2,60 2,73
3.2. PLÀNOLS D'UBICACIÓ 3,47 3,60 3,54
3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ 2,92 2,80 2,69

3.3.1. ARQUITECTURA 2,58 2,44 2,69
3.3.2. INSTAL·LACIONS 2,83 2,82 2,42
3.3.3. ESTRUCTURES 3,35 3,16 2,97

4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 2,16 2,38 2,45

Àmbit laboral

       
 
 
 

A partir d’aquest quadre es pot comprovar els diferents resultats obtinguts en 
funció de l’àmbit laboral. S’han agrupat les valoracions de les persones que han realitzat 
l’enquesta segons estaven en un dels tres grups: 
 

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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 Titulació: 

 
 

Arquitecte A.Tècnic E.C.C.P.

0. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA 2,61 1,88 2,71

1. HIPÒTESIS 2,87 2,34 2,87
1.1. URBANISME I ANTECEDENTS 3,01 2,13 2,86
1.2. GEOTÈCNIA 2,89 2,20 3,03
1.3. ARQUITECTURA 2,72 2,68 2,71

2. CÀLCULS ESPECÍFICS 2,51 2,15 2,51
2.1. ESTRUCTURES 3,21 2,40 2,88
2.2. URBANITZACIÓ 1,76 1,61 2,03
2.3. INSTAL·LACIONS 2,57 2,44 2,62

3. PLÀNOLS 2,97 3,02 2,95
3.1. GENERALITATS 2,46 2,74 2,52
3.2. PLÀNOLS D'UBICACIÓ 3,50 3,52 3,63
3.3. PLÀNOLS DE DEFINICIÓ 2,95 2,79 2,72

3.3.1. ARQUITECTURA 2,68 2,50 2,49
3.3.2. INSTAL·LACIONS 2,85 2,71 2,64
3.3.3. ESTRUCTURES 3,32 3,17 3,02

4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 2,36 2,30 2,41

Titulació

 
 
 

A partir d’aquest quadre es pot comprovar els diferents resultats obtinguts en 
funció dels estudis realitzats. S’han agrupat les valoracions de les persones que han 
realitzat l’enquesta segons estaven en un dels tres grups: 
 

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

 Finalment, per facilitar l’anàlisi dels resultats s’han elaborat un gràfics a partir 
de les dades de cada categoria, és a dir, s’han realitzat tres gràfics on es mostren més 
clarament les diferències existents entre les avaluacions de tots els apartats, en cada cas. 
 
 A partir del gràfic es poden veure a simple vista els resultats més generals, fet 
que serveix per poder realitzar un primer anàlisi de les dades en funció de les diferents 
categories:  
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Anys d'experiència

2,63 2,59 2,63

2,37 2,43

2,9 2,87

2,18 2,242,272,32
2,23

3,26

2,72

2,21

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

5-10 anys 10-20 anys > 20 anys

0. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA 1. HIPÒTESIS
2. CÀLCULS ESPECÍFICS 3. PLÀNOLS
4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

 
 A partir del gràfic s’observa que en general les persones que han valorat d’una 
manera més important els diferents paràmetres han estat els que tenen més de 20 anys 
d’experiència.  
 
 En canvi, els resultats obtinguts per als altres dos grups (5-10 i 10-20) han 
resultat ser relativament semblants en general. 
 
 Cal destacar que l’apartat que ha estat valorat amb més importància en els tres 
casos ha estat el de “Plànols”, el qual es troba per sobre dels altres valors. Sobretot ha 
rebut una importància destacada en el grup dels professionals “masters”, que també han 
valorat molt per sobre dels altres dos grups l’apartat de “Presentació del Projecte”. 
 
 En principi, els resultats obtinguts pel grup dels professionals “master” haurien 
de mostrar les conclusions a les quals han arribat aquests professionals respecte aquests 
paràmetres després de tants anys d’experiència, i haurien de ser un punt de referència a 
tenir en compte a l’hora d’avaluar la qualitat d’un projecte ja que són les persones que 
més coneixements tenen sobre el tema. 
 
 Per altra banda, s’ha de tenir en compte que amb el llarg dels anys han aparegut 
nous paràmetres en els projectes ( Recollir la Normativa d’accessibilitat) o hi ha 
paràmetres que han anat guanyat importància (Analitzar el Pla Parcial corresponent), 
fet que provoca que aquests tipus de paràmetres siguin més valorats per persones que 
encara no tenen un elevat grau d’experiència.  
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Àmbit laboral

2,54

2,17
2,38

2,91

2,63

2,22

2,57
2,39

1,89

2,95 3,00 2,99

2,16
2,38 2,45

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Enginyeria Consultoria Constructora

0. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA 1. HIPÒTESIS

2. CÀLCULS ESPECÍFICS 3. PLÀNOLS
4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

 
 Si es realitza l’anàlisi en funció de l’àmbit laboral es comprova que l’apartat de 
“Plànols” ha estat valorat de forma general d’igual manera pels tres grups, resultant ser 
l’apartat que ha rebut una valoració més elevada en tots els casos. En canvi les 
diferències es troben en la resta d’apartats. 
 
 Els “Elements de la Memòria”, l’apartat de ”Hipòtesis” i el de “Càlculs 
específics” han rebut més importància per part de la gent d’Enginyeries, molt 
possiblement per què són ells qui han de redactar-los. En canvi, el primer apartat no ha 
estat molt valorat per persones de Consultories o Direcció d’Obra, i els dos apartats 
restants han obtingut la mínima valoració en al cas de Constructors. 
 
 Així doncs, les persones de Constructores no donen molta importància als 
apartats de ”Hipòtesis” i  de “Càlculs específics” , molt possiblement perquè no són els 
que més utilitzen, però si en canvi, li donen més importància a la “Presentació del 
Projecte”, ja que són ells qui l’han d’executar i per això l’hauran d’haver assimilat 
perfectament. A part, com més clara i ordenada estigui la Presentació del Projecte, més 
fàcil li resultarà al constructor la seva execució. 
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Arquitecte A.Tècnic E.C.C.P.

0. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA 1. HIPÒTESIS
2. CÀLCULS ESPECÍFICS 3. PLÀNOLS
4. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

 
 En aquest cas, es poden veure d’una forma bastant clara les diferències d’opinió 
entre les persones amb carreres superiors (Arquitectura i E.C.C.P.) i les tècniques 
(Arquitecte Tècnic).  
 
 En els casos d’Arquitectes i E.C.C.P. s’han obtingut valoracions generals bastant 
semblants, donant importància als paràmetres dels “Plànols” i als de les “Hipòtesis”. En 
canvi, els E.C.C.P. han considerat, en general, els apartats de “Elements de la Memòria” 
i de “Presentació del Projecte” com a majors indicadors de qualitat en compararció amb 
els Arquitectes. 
 
 Els resultats obtinguts en el cas d’Arquitectes Tècnics o Aparelladors s’atribuiria 
a que la majoria d’aquestes persones treballen en Constructores o Direcció d’Obra, i a 
part, aquest tipus d’estudis són més tècnics i més aplicats a la pràctica dels 
coneixements, i no tan teòrics. És per aquest fet, que han valorat molt poc la 
importància dels “Elements de la Memòria”, així com els “Càlculs específics” en relació 
amb les altres dues titulacions.  
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 6.3. TRACTAMENT DE PARÀMETRES PUNTUALS 
 
 
 A partir dels resultats obtinguts es comprova que existeixen alguns paràmetres 
les valoracions dels quals han resultat ser bastant diverses. Aquest fet implica que no 
totes les valoracions d’aquests paràmetres en concret poden ser considerades com a 
totalment objectives, ja que si fos així el pes específic obtingut per aquests paràmetres 
no seria del tot fiable. 
 

S’ha de tenir en compte que algunes de les persones que han realitzat el 
qüestionari s’hauran trobat que han hagut de valorar paràmetres d’un projecte que potser 
per falta d’experiència, perquè no ho han estudiat o perquè en el seu àmbit laboral no 
s’utilitza aquest paràmetre, li hauran donat una valoració que podria ser considerada 
com a poc fiable al comparar-la amb altres persones. 

 
És per això, que analitzant la situació s’ha considerat necessari realitzar un 

tractament especial per aquells paràmetres que han obtingut una desviació mitja 
superior a 1,3. 

 
Aquest tractament es basarà en estudiar totes les valoracions obtingudes per a 

cada un d’aquests paràmetres, i a partir de l’estudi de resultats en funció de les diferents 
categories, decidir quines valoracions poden ser considerades com a més fiables i quines 
no. 

 
Per assimilar millor el tractament que es vol aplicar a aquests paràmetres, es 

comentarà cada cas de forma puntual, extraient unes conclusions que serviran per 
obtenir el pes específic final d’aquests tipus de paràmetres. 

 
Els casos de paràmetres a tractar en funció del valor de la seva desviació mitja, i 

per ordre de capítols són: 
 

0. ELEMENTS DE LA MEMÒRIA 
 

 Definir la revisió de preus que s’ha d’aplicar: 
 

Pes específic: 2.40 
Desviació mitja: 1.42 
 

Paràmetre que ha obtingut valoracions molt extremes, i en el qual dels dos blocs 
que es creen (valoracions màximes i mínimes) no es poden extreure cap tipus de 
relació associada amb les diferents categories. 
 
Per aquest cas, es consideraran només les valoracions de les persones que 
treballen en l’àmbit de l’enginyeria i redacció de projectes, ja que són els que 
més valoren aquests elements, i que tenen una experiència superior a 20 anys, ja 
que aquest fet aporta un grau de seguretat. 
 

Pes específic modificat:  2.88 
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 Recollir Normativa d’accessibilitat: 

 
Pes específic: 2.52 
Desviació mitja: 1.35 
 

Paràmetre que ha obtingut de forma clara dos grups de valoracions diferents, 
però que en aquest cas si que es pot trobar una relació entre els diferents resultats 
i les valoracions per categories. 
 
Resulta ser un paràmetre bastant nou que es troba ben valorat per les persones de 
5 a 10 anys d’experiència, i pels titulats en Arquitectura i E.C.C.P.. Les seves 
valoracions més baixes es troben associades amb les persones de constructores i 
amb les de més de 20 anys d’experiència. 
 
Per aquest cas, es consideraran només les valoracions de les persones que 
compleixin amb un dels tres requisits: persones de 5 a 10 anys d’experiència,  
titulats en Arquitectura o titulats en E.C.C.P.. 
 

Pes específic modificat:  3.17 
 

 Descriure els serveis afectats: 
 

Pes específic: 2.62 
Desviació mitja: 1.37 
 

Paràmetre que ha obtingut valoracions extremes,  i els resultats no es troben 
relacionats de forma clara amb els diferents grups o categories per a poder 
extreure una conclusió.  
 
Per aquest cas, es consideraran només les valoracions de les persones que 
treballen en l’àmbit de l’enginyeria i redacció de projectes, ja que són els que 
més valoren aquests elements, i que tenen una experiència superior a 20 anys, ja 
que aquest fet aporta un grau de seguretat. 
 

Pes específic modificat:  2.50 
 

 Definir el termini d’execució de l’obra: 
 

Pes específic: 2.88 
Desviació mitja: 1.41 
 

Paràmetre que ha obtingut molta diversitat de valoracions, però de les quals s’ha 
pogut extreure una relació clara amb les categories d’Àmbit laboral i de 
Titulació. 
 
Es comprova que existeix una uniformitat de valoracions amb les persones que 
treballen en la Redacció de projectes o Constructores, i amb els titulats en 
Arquitectura o E.C.C.P.  
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En aquest cas, es consideraran les valoracions que pertanyen a les categories 
anteriors. 
 

Pes específic modificat:  2.50 
 
1. HIPÒTESIS 
 

1.1. URBANISME I ANTECEDENTS 
 

 Obtenir un certificat de no existència de jaciments arqueològics: 
 

Pes específic: 1.96 
Desviació mitja: 1.33 
 

Paràmetre que ha obtingut unes valoracions baixes en general, i a partir 
d’aquests valors i de les taules amb els resultats per categories, s’ha pogut 
extreure una relació amb l’Àmbit laboral i la Titulació. 
 
Es comprova que existeix una uniformitat de valoracions amb les persones que 
treballen en la Redacció de projectes, i amb els titulats en Arquitectura o 
E.C.C.P.  
 
En aquest cas, es consideraran les valoracions que pertanyen a les categories 
anteriors. 
 

Pes específic modificat:  2.36 
 

 Recollir la Normativa Municipal o de l’administració afectada: 
 

Pes específic: 2.97 
Desviació mitja: 1.39 
 

Paràmetre que ha obtingut unes valoracions bastant diverses, però que a partir de 
les taules de categories es pot observar una relació entre Arquitectes, E.C.C.P. i 
persones que treballen en la Redacció de projectes i en Consultories o Direcció 
d’obra. 
 
En aquest cas, es consideraran les valoracions que pertanyen a les categories 
anteriors. 
 

Pes específic modificat:  3.24 
 

1.2. GEOTÈCNIA 
 

 Realitzar assaigs de capacitat portant: 
 

Pes específic: 3.37 
Desviació mitja: 1.52 
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Paràmetre que ha obtingut unes valoracions bastant diverses, però que en general 
han estat bastant elevades. A partir de les taules de categories i els resultats 
obtinguts es pot observar una relació entre Arquitectes, E.C.C.P. i persones que 
treballen en la Redacció de projectes i en Consultories o Direcció d’obra. 
 
En aquest cas, es consideraran les valoracions que pertanyen a les categories 
anteriors. 
 

Pes específic modificat:  3.71 
 

1.3. ARQUITECTURA 
 

 Analitzar les diferents Normatives d’obligat compliment en cada cas: 
 

Pes específic: 3.72 
Desviació mitja: 1.39 
 

Paràmetre que ha obtingut unes valoracions diverses, però que en general han 
estat bastant elevades, fet que provoca que el seu pes específic obtingut sigui 
dels més elevats.  
 
El valor de la desviació mitja és degut a que aquest paràmetre a obtingut la 
majoria de valoracions com a “Imprescindible” i una petita minoria, el situa com 
a paràmetre “Important” o “Complementari”, fet que provoca una diversitat.  
 
Tot i això, es considera que en aquest cas, degut a la no existència d’una relació 
entre les valoracions i les categories, i tenint en compte que el pes específic que 
ja ha obtingut aquest paràmetre resulta ser bastant elevat, s’opta per mantenir 
aquest valor. 
 

Pes específic modificat:  3.72 
 

2. CÀLCULS ESPECÍFICS 
 

2.1. ESTRUCTURES 
 

 Considerar la subpressiói/o la pressió hidrostàtica: 
 

Pes específic: 2.77 
Desviació mitja: 1.44 
 

Paràmetre que ha obtingut unes valoracions bastant extremes en general, i a 
partir d’aquests valors i de les taules amb els resultats per categories, s’ha pogut 
extreure una relació amb aquestes. 
 
Es comprova que existeix una uniformitat de valoracions amb les persones que 
treballen en la Redacció de projectes, o en Consultories i Direcció d’obra, i amb 
els titulats en E.C.C.P.  
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En aquest cas, es consideraran les valoracions que pertanyen a les categories 
anteriors. 
 

Pes específic modificat:  3.08 
 

 Considerar les càrregues produïdes pel vent: 
 

Pes específic: 2.85 
Desviació mitja: 1.34 
 

Paràmetre que ha obtingut uns resultats semblants a l’anterior. Les valoracions 
són extremes en general, i a partir d’aquests valors i de les taules amb els 
resultats per categories, s’ha pogut extreure una relació amb aquestes. 
 
Es comprova que existeix certa uniformitat entre les persones que treballen en la 
Redacció de projectes, o en Consultories i Direcció d’obra, i amb els titulats en 
Arquitectura o E.C.C.P.  
 
En aquest cas, es consideraran les valoracions que pertanyen a les categories 
anteriors. 
 

Pes específic modificat:  3.30 
 

 Considerar les càrregues sísmiques: 
 

Pes específic: 2.98 
Desviació mitja: 1.34 
 

Amb aquest tercer paràmetre a comentar relacionat amb les càrregues que s’han 
de considerar, es comprova que existeix un uniformitat de les valoracions entre 
aquests tipus de paràmetres. 
 
Es comprova que existeix certa semblança amb les relacions obtingudes amb els 
paràmetres anteriors, dels quals s’observa una certa uniformitat entre les 
valoracions de les persones que treballen en la Redacció de projectes, o en 
Consultories i Direcció d’obra, i amb els titulats en Arquitectura o E.C.C.P.  
 
En aquest cas, es consideraran les valoracions que pertanyen a les categories 
anteriors. 
 

Pes específic modificat:  3.40 
 

 Garantir la no existència d’assentaments diferencials: 
 

Pes específic: 3.00 
Desviació mitja: 1.32 
 

Per últim, amb aquest paràmetre es comprova que existeix un uniformitat de les 
valoracions entre aquests tipus de paràmetres. 
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Existeix certa semblança amb les relacions obtingudes amb els paràmetres 
anteriors, dels quals s’observa una certa uniformitat entre les valoracions de les 
persones que treballen en la Redacció de projectes, o en Consultories i Direcció 
d’obra, i amb els titulats en Arquitectura o E.C.C.P.  
 
En aquest cas, es consideraran les valoracions que pertanyen a les categories 
anteriors. 
 

Pes específic modificat:  3.30 
 

2.3.INSTAL·LACIONS 
 

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 
 

 Definir Normatives d’obligat compliment: 
 

Pes específic: 2.94 
Desviació mitja: 1.34 
 

Paràmetre que ha obtingut unes valoracions bastant extremes, i a partir de les 
quals es comprova una clara uniformitat en funció dels Anys d’experiència i dels 
Estudis. 
 
La importància d’aquest paràmetre augmenta amb els anys d’experiència. En 
l’àmbit laboral resulta estar ben valorat en la Redacció de projectes, i en els 
estudis queda reflectit com els E.C.C.P. valoren aquest paràmetre com a 
“Imprescindible”. 
 
En aquest cas, es consideraran les valoracions que pertanyen a les categories 
anteriors. 
 

Pes específic modificat:  3.18 
 
INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ 

 
 Càlcul per vivenda del nombre necessari de radiadors: 

 
Pes específic: 2.79 
Desviació mitja: 1.45 
 

Paràmetre que ha obtingut unes valoracions bastant extremes, a partir de les 
quals només es pot extreure una relació amb els Estudis, ja que resulta ser un 
paràmetre molt més considerat per Arquitectes i Aparelladors, que no per 
E.C.C.P. molt possiblement degut a que aquests darrers no es troben tan 
directament relacionat amb les vivendes com en els altres dos casos. 
 
En aquest cas, es consideraran les valoracions que pertanyen a les categories 
anteriors. 
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Pes específic modificat:  3.02 
 

INSTAL·LACIONS D’AIRE CONDICIONAT 
 

 Càlcul de la potència de la vivenda a connectar: 
 

Pes específic: 2.62 
Desviació mitja: 1.31 
 

Paràmetre que ha obtingut unes valoracions bastant diverses, però que a partir de 
les taules de categories es pot observar una relació entre Arquitectes, E.C.C.P. i 
persones que treballen en la Redacció de projectes i en Consultories o Direcció 
d’obra. 
 
En aquest cas, es consideraran les valoracions que pertanyen a les categories 
anteriors. 
 

Pes específic modificat:  2.95 
 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA 
 

 Definir Normatives d’obligat compliment: 
 

Pes específic: 2.92 
Desviació mitja: 1.32 
 

Paràmetre que ha obtingut unes valoracions bastant extremes, i a partir de les 
quals es comprova una clara uniformitat en funció de l’Àmbit laboral i dels 
Estudis. 
 
En l’àmbit laboral resulta estar ben valorat en la Redacció de projectes, i en els 
estudis queda reflectit com els E.C.C.P. valoren aquest paràmetre com a 
“Imprescindible”. 
 
En aquest cas, es consideraran les valoracions que pertanyen a les categories 
anteriors. 
 

Pes específic modificat:  3.20 
 

 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ DE PRESA DE TERRA 

 
 Definir Normatives d’obligat compliment: 

 
Pes específic: 2.83 
Desviació mitja: 1.39 
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Paràmetre que ha obtingut unes valoracions semblants al paràmetre anterior, i de 
les quals s’extreuen les mateixes conclusions. 
 

Pes específic modificat:  3.20 
 

INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

 Definir Normatives d’obligat compliment: 
 

Pes específic: 2.94 
Desviació mitja: 1.30 
 

Paràmetre que ha obtingut unes valoracions semblants al paràmetre anterior, i de 
les quals s’extreuen les mateixes conclusions. 
 

Pes específic modificat:  3.30 
 
3. PLÀNOLS 
 

3.1. GENERALITATS 
 

 Definir les escales gràfiques: 
 

Pes específic: 3.34 
Desviació mitja: 1.33 
 

Paràmetre que ha obtingut unes valoracions molt elevades en general, fet que 
implica que és un dels paràmetres que es pot considerar com a “Molt Important”. 
 
En relació amb les diferents categories cal destacar que la única diversitat que 
existeix es troba entre les persones amb menys de 10 anys d’experiència. És per 
això que aquestes valoracions no es tindran en compte a l’hora d’obtenir el pes 
específic. 
 

Pes específic modificat:  3.69 
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