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6. CONCLUSIONS 

En l’actualitat és clara l’obligació de les empreses grans, especialment les que 
competeixen en l’àmbit internacional, a complir els requisits de la ISO 9001. 

En canvi, per les empreses mitjanes i petites sembla ser que la implantació i 
aplicació de la ISO 9001 és un esforç massa gran, que els clients no demanen. Llavors, 
l’únic tipus de control possible és la revisió de disseny amb o sense procés definit. 

En aquest sentit es defineix un nou sistema d’avaluació de la qualitat dels 
projectes per a realitzar la revisió de disseny amb les màximes garanties. 

Aquest sistema pot ser molt interessant per a realitzar la revisió de disseny en el 
cas de procés definit, i considerant la seva senzilla aplicació pot permetre que la majoria 
de revisió de disseny sense procés passin a ser amb procés. 

Aquest sistema es basa en el mètode Delphi que normalment s’utilitza per 
l’anàlisi multicriteri d’alternatives de projectes. Per tant, la seva adaptació a l’anàlisi de 
la qualitat de projectes es materialitza amb l’ús d’un full d’avaluació anomenat 
“valoració de la qualitat”. 

En aquest model de full són varis els elements que intervenen dels quals hi ha 
dos que depenen de la tipologia de projectes que s’analitza i que han d’estar definits 
prèviament en la seva implantació. 

Aquest elements són:  

 Un llistat de  paràmetres que siguin indicadors de la qualitat dels 
projectes de carreteres. 

 El pes específic corresponent a cadascun dels paràmetres de qualitat 
establerts. 

De l’elaboració d’aquests elements les conclusions que s’obtenen són: 

 El llistat de paràmetres que s’obté permet,  en principi, l’avaluació de la 
qualitat de projecte de carreteres d’“obra nova o variant”, que és la més 
complerta de les tipologies d’obra existents per aquest tipus de projecte. 
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 L’ús d’aquest llistat per a qualsevol altre tipus de projectes de carreteres 
també és possible, però cal anar excloent tots aquells paràmetres que no 
tinguin incidència en el cas estudiat. 

 Alhora aquest sistema d’avaluació permet l’anàlisi de qualsevol tipus de 
projecte d’enginyeria civil doncs es poden incloure tots aquells 
paràmetres indicadors de qualitat que es creguin necessaris, de la mateixa 
forma que el sistema de valoració que utilitza permet tenir-los en compte 
en l’obtenció del valor numèric final de la qualitat del projecte. 

 La funció estadística que més s’hi adiu al càlcul del pes específic dels 
paràmetres de qualitat  és la Mitja Aritmètica; doncs, qualsevol persona 
la sap aplicar sense dificultat, no necessita introduir elements que alterin 
l’objectivitat del càlcul, i els resultats que s’obtenen tenen en compte 
totes i cadascuna de les enquestes realitzades. 

 En l’obtenció del pes específic es proposa calcular la dispersió de les 
dades de les enquestes per a controlar la garantia del pes obtingut. 
D’aquesta manera, en els casos en que el valor de la dispersió de les 
dades excedeix una certa magnitud es proposa actuar eliminant una de les 
dades més discordants i recalcular el pes, si amb això s’aconsegueix una 
millora substancial de la dispersió. I en el cas de que la dispersió no 
millori es planteja donar per bo el resultat obtingut en el primer càlcul. I 
per deixar constància dels casos que tenen una elevada dispersió i per 
tant un resultat de menor garantia es proposa afegir una senyal gràfica al 
valor del pes específic final. 

 Amb la disposició de les dades de vuit persones es proposa l’aplicació de 
la funció estadística Desviació Mitja per al càlcul de la garantia del pes 
específic, per què analitza de manera objectiva les dades de totes les 
enquestes. 

 De totes maneres, s’observa que per aquest propòsit també es pot utilitzar 
la Desviació Estàndard o la Variança doncs s’obtenen valors similars als 
de la desviació mitja encara que amb escales numèriques majors, el que 
fa preferible l’ús de la desviació mitja. 

 L’ús d’altres tipus de funcions estadístiques per al càlcul del pes 
específic o per a mesurar la garantia del pes obtingut es desestimen 
justificadament a la vista dels resultats. 

 En aquesta tesina són vuit les persones entrevistades per a definir el pes 
específic de cadascun dels paràmetres de qualitat. Per tant, els 
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mecanismes de càlcul proposats, els resultats que s’obtenen i les 
conclusions a que s’arriba estan supeditats a les dades d’aquesta 
població. Així doncs l’extrapolació en altres estudis amb un nombre 
d’enquestes diferent haurà de ser objecte de nous anàlisis per ajustar-se a 
les noves necessitats. 

Finalment, després de realitzar tots els treballs de desenvolupament d’aquest 
sistema d’avaluació de la qualitat de projectes d’enginyeria civil, s’obté com a resultat 
el full que permet portar a terme la seva aplicació a un cas real. 

Tot seguit es presenta aquest model de full particularitzat pel cas de projectes de 
carreteres: 

 

 

 

 

 


